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6. en 7. Zaek er twee met de

_(2a_

paarde-sprclng,

8. Een strandloper met bergsportaspiraties.
9. EIJ is nlet groot, niet kleÍn en het 1s er6 vervelend om er

steeds naar te moeten luisteren.
]-O.Ze noernen een otter wel eens zo.
11. Van TbfJa 1s L.72.
Lé.

en * kukeleku

13. Zonder de e kan het een landverrader zLJn.
14.Op het strand en meteen aan het be61n van de vakantie worden

ze h.et rneest gezlen.
15. 't Is vanzelfsprekend: Achter de 

=
Boven de deur

16. Cross terug.
17. De gek van Bassan.
18. Deze paardriJder houdt nlet van het open ve1d.
19. Erg kleÍa en toch in windkracht L0.
20.Deze, kraaiachtige ls geen daalder waard.
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öTREKRICHTI}ÏG VAN

Fet als ln 1-986 vond er in het
::aj aar van L988 weer een Lnva-
s1e plaats van BarmsiJzen.
A11een was de omvang ervan
kielner dan in 1986. Desal-
::.ettemln slaagde 1k erln ortr
er 55 te rlngen (tegen L7 van
Ée invasle in 1-986). Daarvan
reb 1k twee terugmeldlngen
rekregen, beide u1t lt[erksplas,
=eigië. Dit I1gt 21. km. ten
'.res:eD. van Reusel, r.raar ik de
ErarnsiJzen ringde. De rlngdata
hraren 15 november en L6 novem-
be: 1988. Belde vclgels werden
=p 16 november 1-988 gekontro-
ieerd door een ringer in
Ëerksplas. De vogel dle op 16
ncvenber gerlngd werd is dus
=;k rog dezelfde dag verder
re*-rokken. Ult deze terugmel-
d.irgen bliJkt dat de BarrnslJ-

BARI.TSI JZEN II[ 1-988

zen een exact westeliJke koers
hebben gevolgd.
In het artikel van Lensink
e.a. 1n Limosa nr. l- van 1989
over de l"nvasle van 1-986 staat
dat toen een zuidwestelijke
trekrichtlng werd vastgesteld.
In [oord-Brabant was deze
zelfs nog wat zuldellJker.
lt[eer westellJ ke trek werd
voornamellJk 1n [oord-Neder-
land gezien. Het liJkt er dus
op dat ceze terugmeldingen
niet passen 1n het beeld van
1986; de invasi.e van 1988 zal
dan ook wel weer verschillen
van die vaD. l-986. Twee terug-
meldingen kunnen daar natuur-
l iJ k al1een rrraar eerl aanwi j -
zíng voor geven, zè verschaf-
fen 6een overzlcht.
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