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eind twee bosjes stijve haren die wellicht moeten dienen, om de mazen van 't spin
seltje open te houden, als die verstopt gaan raken. De geweldige kaken lijken voor 
een pop wel vreemd, ze worden ook wel degelijk open en dicht bewogen. In de 
popjes was al heel gauw de geheele bouw van 't volwassen insect te herkenen, in 
al z'n deelen donker doorschemerend door de glasheldere pophuid. Meteen is daar
door te zien, welke poporganen in 't imago niet mee overgaan, bijv. de draad-

Fig. 5. De groote grintgroeven op de Brunssumsche heide. Foto SLOFF. 

kieuwen, de eindstompjes met borstelharen; daarin kwam geen donkere vulling te 
zien. Helaas zijn de popjes niet uitgekomen, misschien wel doordat ik voor het 
determineeren en teekenen de spinseltjes heb losgemaakt uit 't bakje, zoodat ik 
het volwassen schietmotje niet naar de natuur kan afbeelden. Misschien weet een 
van de lezers ze elders ook te ontdekken en is bij 't opkweeken gelukkiger. 

J. HEIMANS. 

HET VOGELSEÏZOEN VAN 1923. 
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DE vacantie begon i Augustus. De eerste dagen hielden andere plichten mij 
bezig, maar nauwelijks was ik vrij, of ik zat met mijn camera's aan den 
oever van een weeltje, een kwartier van huis. Binnen een uur had ik een 

kwikstaart en tweemaal den oeverlooper gekiekt. Die gaven absoluut niets om 
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het groene kistje en draaiden er omheen, ofschoon niets ze noopte of dwong, in de 
nabijheid te komen. Toch beging ik bij den oeverlooper een fout. Ik had aan dezen 
kant van een twee meter breeden watergeul de camera gezet en kiekte den vogel, 

Fig. 1. Dwergstern (Sterna minuta). Fig. .2. Strandplevier. 
Gefotografeerd met Telegor i : 6,3. Foto J. VIJVERBERG. Gefotografeerd met Telegor 1 : 6.3. Foto J . VIJVERBERG. 

die langs de waterlijn aan den overkant liep. Dan stond de zon achter de camera, 
zoodat de reflexie van de wateroppervlakte de platen half of heelemaal deed 
sluieren. Daarbij vond ik den omtrek van den plas te groot en herinnerde mij een 

Fig. 3. Watersnipje. Fig. 4. Oeverlooper. 
Foto J. VIJVERBERG. Foto J. VIJVERBERG. 

kort eindje vaart met mooie slibrandjes, waar ik altijd vogels zag wegvliegen, als 
ik er langs kwam. 

Daar de vogeltjes hier heen en weer trippelden over een afstand van amper 20 
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Meter, was de kans op succes daar zeker grooter dan aan de weel, waar de vogels 
zooveel keus hadden om zich neer te zetten. 

Het bewuste eindje vaart stond rechthoekig op een hoogen dijk met knotwilgen. 
De camera kwam op den oever van de vaart te staan en werd goed verborgen. 

Door middel van een 40 Meter langen draad 
zou ik zelf contact maken. Aan den dijk tegen
over de vaart, maakte ik naast een kopboom 

~een schutting van bebladerde takken en kroop 
er achter. Ik heb er twee aaneen volgende dagen 
het bedrijvig gedoe der vogeltjes zitten gade
slaan: oeverlooper, witgatje, watersnip, kievit, 
kemphoentje, zwarte ruiter en diverse kleine 
zangertjes, 't Was moeilijk, scherpe kieken te 
krijgen, daar mijn Telegor zoo'n preciese juf
frouw was en de vogels niet op een bepaald, 

Fig. 5. Oeverlooper. scherp ingesteld, punt noodig hadden te ver-
Foto j . VIJVERBERG, schijnen. Om dit punt steeds zelf precies te 

weten, legde ik een steentje of een houtje, terwijl 
ik een takje of een rietstengel in den bodem van het ondiepe water stak, om den 
vogel, die door het water liep, op de gewenschte plaats te nopen, even het slib-
randje aan te doen. Ondanks deze voorzorgen bleef de kans op mislukkingen 
groot. Aan den avond van den tweeden dag had ik twee mooie opnamen van 
den oeverlooper, die na eiken klap van den 
sluiter een tijdlang heftig stond te knikken # 

van schrik, maar even later toch weer voor 
de lens stond te draaien. Verder kreeg ik 
daar den kievit, de watersnip en het kemp
hoentje, het laatste al te onscherp en m.i. 
niet geschikt, voor reproductie. Kievit en 
watersnip kreeg ik later veel mooier, waar
om die hier ook geen plaatsje waardig ge
keurd worden. 

Toch gingen, door de ongewone bedrij
vigheid op dat anders zoo rustige plekje, 
de vogeltjes het vaartje mijden. En daar 
ik in den loop der twee dagen, die ik Foto J. VIJVERBERG. 

achter den kopboom had gezeten, vaak 
oeverlooper, witgatje, meeuwen en kieviten op eenigen afstand in het weiland in 
een put had zien neerduiken, vatte ik het plan op, om daar eens te gaan kijken. 
Op zekeren dag zette ik beneden aan den oever van dien put, mijn stereo en stelde 
in op een plekje, waar veel spoor stond. Ik stelde het contact daar op en ging heen. 
Een uur later terugkomende, zag ik, dat de sluiter zijn werk gedaan had. Ik'schoof 
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een nieuwe plaat voor, en ging de eerste ontwikkelen, 't Kon een oeverlooper zijn 
maar ik had niet de minste aanwijzing, wat het 
wezen zou. ' t Bleek een watersnipje, een aardige 
foto. Bij mijn terugkomst was er weer contact ge
maakt; nu was het de oeverlooper. 

Zoo bleef ik, ook toen de school weer begonnen 
was, vogeltjes langs den kant kieken. Daarmee 
werd een bestemming gegeven aan de platen, die 
ik in den loop van den zomer al eens een week in 
de chassis had gehad en bij voorkomend ernstig werk 
niet meer vertrouwde. 

Ik kreeg zoodoende vele opnamen, doch uit het 
zooeven opgemerkte volgt, dat er nogal mislukkingen 
bij voorkwamen, 's Morgens vóór schooltijd bracht 
ik de camera, ging na twaalf uur even kijken, 
schoof een nieuwe plaat voor als een opname 
was gedaan en haalde om zes uur de spullen naar 

Fig. 7- Kievit aan den waterkant. 
Foto J. VIJVERBERG. 

Fig. 8. Vlaamsche Gaai bij wintervoer 31 Dec. 1923. 
Foto J. VIJVERBERG. 

huis. 
Eén keer was een stier er 

mee aan 't sollen geweest. De 
plaat, ja, was naar de maan, 
doch de camera vertoonde geen 
sporen van geweld; die kan 
tegen een stootje. 

Intusschen beantwoordt de 
beschrijving van mijn vogel-
sport na i Augustus niet meer 
aan het opschrift, aan — wat 
ik zelf versta onder — Vogel-
seizoen, synoniem m.i. met 
broedseizoen. Daarom ga ik 
nu maar door tot 31 D e c , en 
besluit met een winterkiek van 
een gulzige Vlaamsche gaai. 

Noordgouwe, Oude jaar 1923. J. VIJVERBERG. 


