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Verenigingsnieuws
Vogelwerkgroep der KNNV en NJN

Nieuw bestuur gevormd

Het ligt in de bedoeling het grootste deel van

deze algemene ledenvergadering te wijden aan

de verschillende aspecten van het werk der

groepen, waarbij ruimschoots gelegenheid zal

zijn over dit werk van gedachten te wisselen.
Leden, die hun contributie over 1960 nog niet

hebben voldaan, wordt dringend verzocht deze

zo spoedig mogelijk (ƒ 2,50 voor leden
aange-

sloten bij KNNV of NJN, voor anderen ƒ 3,50)
te storten op girorekening 67.13.13 t.n.v. A. H.

Hessels, Haarlem, met vermelding lid KNNV,
lid NJN óf „niet aangesloten bij KNNV of

NJN". Men bespaart zich hierdoor aanzienlijke
administratie- en inningskosten, die anders in

rekening moeten worden gebracht.

Bestuur N.J.N.-sectie

Het nieuwe bestuur van de N.J.N.-sectie der

Vogelwerkgroep wordt gevormd door: H. Gel-
derblom (voorzitter), L. Blanksma (commissie-
werk) en E. Smith (nestkastonderzoek). Het

adres van L. Blanksma is Ger. Doustraat 81,

Groningen; dat van E. Smith: van Saenredam-

straat 25, Delft.

Verzoek om medewerking
In verband met een onderzoek over de rood-

borsttapuit verzamelt ondergetekende zoveel

mogelijk gegevens over deze soort. Zeer graag

zou hij de gegevens ontvangen van waarnemin-

gen in het voorjaar (tot ± einde maart) op

plaatsen, waar deze soort niet broedt en die

dus op doortrek wijzen. Bij voorkeur van waar-

nemers, die regelmatig of vaak eenzelfde ter-

rein bezoeken. Want verplaatsingen van enige

honderden meters tussen plaats van eerste

waarneming en plaatsen van het (eerste) nest,

zijn niet zeldzaam.

Br. AGATHO (W. Frankevoort)

Martinusstraat 2 — Venlo.

Lijster met zwarte keel

Toen mijn vrouw en ik ons donderdagmiddag
5 november j.l. naar de Knardijk begaven en

ons nog bevonden op het begin van de dijk,
waar zich nog aan beide zijden land bevindt,

zagen wij een ons onbekende vogel. De vogel
zat met een 25-tal koperwieken in een populier.
Met de (7 x 50) kijker konden wij de vogel
zeer goed bekijken. De afstand was niet meer

dan 15 meter en we hadden de zon „in de rug”.
De koperwieken

.

streken even later neer in een

weiland. Een en ander maakte de indruk, dat

de „vreemde eend in de bijt’’ wel geduld werd

in het gezelschap van de koperwieken, maar

méér ook niet. Wij kregen de indruk, dat de

vogel niet kleiner was dan de koperwieken,
eerder groter.
Het meest opvallend waren (de vogel zat in

de zonneschijn) de zwarte borst en de zwarte

keel. De bovendelen van de kop waren meer

staalblauw of grijs-zwart, waarin toch nog

duidelijk een donkerder wenkbrauwstreep was

te onderscheiden. De bovenzijde van de vogel
was een kleur tussen grijs en bruin, maar deze

kleur
was, doordat de vogel met zijn door de

zon hel verlichte voorzijde naar ons toegericht
zat, niet al te goed waar te nemen. Voor ons

staat het vast, dat de ons tot nu toe onbekende

vogel een zwactkeellijster (Turdus ruficollis)
was. Onze vriend de heer A. A. Tjittes hebben

wij op de hoogte gesteld, maar door ongesteld-
heid kon hij die dag niet trachten de vogel ook

te ontdekken. H. J. Verbeek

De algemene ledenvergadering, die zou worden

gehouden op 12 maart j.l. te Utrecht, is uitge-
steld tot 18 september.
In het voorlopige bestuur van de Vogelwerk-

groep zijn enkele mutaties gekomen. Het bestuur

is nu als volgt samengesteld:

Voorzitter: H. Gelderblom, Terweeweg 33,

Oegstgeest.

Secretaris: J. Taapken, Utrechtseweg 43,
Hilversum.

Penningmeester: A. H. Hessels, Hyacinthenlaan
34 rd., Haarlem.

Leden: F. Bloem, Veldlaan 8, Bentveld, en

E. Smith, Van Saenredamstraat 25, Delft.

Aan alle leden is een ontwerp „Huishoudelijk
Reglement” toegezonden, dat

op de algemene
ledenvergadering in stemming zal worden ge-

bracht. De aankondiging van de plaats der

vergadering van 18 september 1960 zal
ge-

schieden in „Het Vogeljaar”, waarbij tevens de

agenda voor deze vergadering zal worden be-

kend gemaakt.


