
een greep 
uit de VWG- 
activiteiten

Va n de  red a ct ie

Als deze Korhaan op uw mat valt is het voorjaar al op komst. De Bosuilen 
hebben hun actieve roep- en baltsperiode weer achter de rug. De eerste Tjiftjaf 
is hopelijk terug uit Zuid-Europa. Ik kijk uit naar de eerste Boerenzwaluw.
Deze foto van mijn kleinzoon met een vriendje wil ik u niet onthouden. 
Beide zijn 5 jaar en staan te vogelen als volleerde vogelaars. Denk eraan, de 
jeugd heeft de toekomst en laten we hopen dat zij t.z.t. lid worden van een 
vogelwerkgroep. 
In dit nummer een interessant artikel over de gevolgen van het gebruik van 
moleculaire technieken betreffende de systematiek van vogels. Wat is er de 
afgelopen 50 jaar veranderd in onze inzichten betreffende de evolutie van 
vogels. Als vogelkijker zult u niet wakker liggen van het feit of de Futen nu meer 
verwant zijn aan de Koolmezen of aan de duikers. Maar u zult zien dat er de 
afgelopen 50 jaar veel veranderd is. Verder in dit nummer de nodige boek- en 
rapportbesprekingen en informatie over de biodiversiteit in de Eempolder. 
Het hoofdartikel gaat ditmaal over het voorkomen van de Klapekster in ons 
werkgebied. Een boeiend verhaal over deze niet alledaagse wintergast. Ook 
algemene informatie over de Draaihals en zijn voorkomen in het Gooi. En 
lezenswaardig zijn verder de nodige korte verhalen en wetenswaardigheden 
over het wel en wee van onze Gooise vogels. Opmerkelijk is nog wel dat er ook 
in ons werkgebied nog illegaal vogels voor de volière worden gevangen. Wees 
er alert op. En dan de ‘Vogel van het Jaar’ van Sovon en Vogelbescherming. 
Een echte vogel aanwijzen lukte blijkbaar niet voor 2021 en daarom wordt 
u gevraagd dit jaar al wat extra aandacht te schenken aan de Merel. Dit 
vooruitlopende op het ‘echte Jaar van de Merel’ in 2022. 
Door de corona zaten [of misschien zitten] we nog veel meer thuis en dat was 
merkbaar bij de Nationale Tuinvogeltelling in januari. Er waren bijna 200.000 
deelnemers die meer dan 2.7 miljoen vogels telden. De Huismus, Koolmees, 
Merel en Pimpelmees kwamen weer als winnaar uit de bus. Terwijl ik dit schrijf, 
is er vannacht een dik pak sneeuw gevallen. Dus gauw wat sneeuw geruimd en 
zaad gestrooid. Binnen een half uur zat de tuin vol Vinken, mezen, Merels en 
dikke Dolly’s [Houtduiven]. Nu maar hopen dat de vorst niet doorzet waardoor 
de ijsvogelstand zou decimeren… Maar daar denkt een schaatsende vogelaar 
mogelijk anders over. We zullen het zien. In ieder geval veel vogelplezier 
gewenst met vele interessante waarnemingen. Ik zie uw verhaaltje graag als 
kopij tegemoet.

R.G. (Rob) Moolenbeek

De meeste leden van onze vereniging 
zijn enorm actief. Vogels kijken kun je 
eigenlijk altijd en overal doen. Hoewel 
er geen excursies of lezingen op het 
programma staan, bruist het van de 
activiteiten.

Van de verlengde wintereditie van de 
‘Vogelgeluiden’ is enorm genoten. 
Wij kregen niet alleen geluiden, maar 
ook extra informatie over alle vogels 
die binnen kwamen vliegen via onze 
mailbox.

Er zijn wakken gehakt om de IJsvogels te 
helpen om bij hun voedsel te komen.

De verschillende werkgroepen zijn 
achter de schermen druk bezig met de 
voorbereidingen van het aankomende 
vogelseizoen. De schema’s voor de 
broedvogelinventarisatie worden 
rondgestuurd. Het cursusteam hoopt op 
‘als het weer mag’ de cursussen weer op 
te starten en is op zoek naar versterking. 

Ook de Werkgroep Roofvogels is op zoek 
naar vrijwilligers die kunnen helpen 
bij het onderzoek naar roofvogels. 
Hoe gaaf is het om met een ervaren 
inventariseerder mee te lopen en zo ‘het 
vak te leren’?

Vogelen, Wolf met vriendje
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