
Negenendertig Inzendingen

Vogeljaar - Vogelfotoparade1975

De veelheid en kwaliteit van soorten en onderwerp was groots. Voor de jury was het uiter-

mate moeilijk en vaak ook pijnlijk de met veel moeite en geduld gemaakte opnamen ter

zijde te moeten leggen. Er moest echter een beperkte keuze gemaakt worden en daarbij

hadden we het geluk dat twee foto’s direct in het oog sprongen en voor de bezetting van

de twee eerste plaatsen weinig ruimte overlieten.

Foto: H. H. van Bork

De door de redactie van ’Het Vogeljaar’ geformeerde jury moest dit jaar een keuze maken

uit precies honderd foto’s, het gezamenlijke resultaat van 39 inzendingen.

Opmerkelijk is daarbij dat het aantal foto’s geen gelijke tred heeft gehouden met het aan-

tal inzendingen; 1973 25 met 69 foto’s, 1974 32 met 90 foto’s en 1975 39 met 100 foto’s.

Moeten we het antwoord daarop misschien zoeken in het feit dat men minder zwart-wit

fotografeert of toch ook in de remmende invloed van de anti-vogelfotografie artikelen in de

diverse tijdschriften, hier verder op deze plaats niet met name te noemen? Deze artikelen

laten slechts een krachtdadig, eenzijdig ’neen’ horen tegen de vogelfotografie. Zij geven

daarnaast echter niets voor in de plaats aan. Een ’neen’ is in vrijwel iedere opvoedkun-

dige situatie de artikelen hebben duidelijk deze pretentie een verkeerd uitgangspunt.
We zullen er dan ook iets voor in de plaats moeten stellen namelijk hoe de vogelfotografie

dan wel kan! Dat toont dan, we mogen wel zeggen wederom, deze vogelfotoparade weer

eens duidelijk aan.

'Vechtende Torenvalken’, Eempolder, Baarn, mei 1975.
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Alarmerende Watersnip, Westzijderveld, Westzaan, augustus 1974.

Leica M 3, Telyt 400 mm Foto: Oene Moedt

Vechtende Futen,

Amsterdamse Bos

(Meerlanden),

juni 1975.
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Aan de foto 'vechtende Torenvalken’ van de heer H. H. van Bork uit Loenen aan de Vecht

werd de eerste prijs toegekend. De opname gemaakt (van uit een auto?) in de Eempolders
onder Eaarn toont ons namelijk een biologisch gebeuren van de eerste orde, de scherpte
is verbluffend en de toonweergave van de foto zeer goed. Al zal vooral in de schaduwpar-
tijen enig retouche-werk zijn toegepast. Let u daarbij op de rechtervleugel van de onder-

liggende Torenvalk. Deze retouche vergroot in dit geval het dynamisch accent erg goed.
De 'alarmerende' Watersnip van Oene Moedt uit Zaandam kreeg de tweede prijs. De hier

vertoonde angsthouding de Watersnip schrok van de schreeuw van een overvliegende
Blauwe Reiger aldus de fotograaf is bij weten van de jury nog nooit zo goed op de plaat

vastgelegd. Een buitenkansje cm te zien, laat staan om te fotograferen! Deze vogelfoto
laat ons eveneens zien dat vogels fotograferen vanuit een vaste schuilplaats aan de rand

van 'vergeten' modderige plekjes zoals deze, voor de vogels geen gevaar’ behoeft te zijn.
De derde prijs was voor de zingende Grasmus van Jos Korenromp uit Groenlo. Deze sterk

in aantal achteruitgaande zomerganger, gefotografeerd in zijn biotoop, in de top van een

ijl berkje, toont ons zijn vitaliteit en levensdrift in al zijn glorie. Misschien over een aantal

jaren al historie voor het Nederlandse landschap! Voor deze derde prijs van Jos Koren-

romp pleit verder dat hij zich specialiseert op deze kleine, vaak vergeten, minder specta-
culaire soorten. Zoals ook zijn, bij Winterswijk gemaakte, Ortolaan bijna voor een prijs in

aanmerking kwam. De jury looft echter per inzender maar voor één foto een prijs of eer-

volle vermelding uit.

De toegekende eervolle vermelding aan Ulco Glimmerveen te Zeist voor zijn Goudhaantje
sluit hierbij heel goed aan. Ook dit slechts negen centimeter grote vogeltje, vereeuwigd

tijdens de trek op Schiermonnikoog, past in de categorie 'weinig gefotografeerde soorten'.

Zingende Grasmus, Win-

terswijk (Hilgelo), 19 juli
1975.

Praktica LTL, Vivitar

500 mm

Foto: J. Korenromp



Goudhaantje op de trek, Schiermonnikoog, 19 oktober 1975.

Practica-L. Tair 300 mm

Voedselzoekende Groenpoolruiter, Hagestein, 30 augustus 1975.

Asahi-Pentax, Vivitar 400 mm

Foto: Ulco Glimmerveen

Foto: H. L M. Tromp



Een leuk detail is hierbij de loskoppeling van zijn biotoop, de twee-eenheid Goudhaantje-
naaldhout wordt in de regel maar zelden verbroken.

De twee andere eervolle vermeldingen gingen respectievelijk naar de heer H. L. M. Tromp
te Vreeswijk voor de voedselzoekende Groenpootruiter en Edward de Kam uit Amsterdam

voor zijn 'strijdende' Futen.

De foto van de foeragerende Groenpootruiter laat ons mooi de enigszins opgewipte snavel

zien. De opspattende waterdruppeltjes accentueren dit uitstekend. Een minpuntje bij de

beoordeling was de naar links aflopende waterrand. Dit beinvloedt de waarde van de foto

in zijn totaliteit.

De Futen, gefotografeerd in het Amsterdamse Bos, laat ons veel agressieve actie zien. Een

boeiend voorbeeld van het verdedigen van een territorium. Dat het daarbij heet kan toe-

gaan in de vogelwereld illustreert de opname heel duidelijk. De wit-zwart verdeling van het

water valt in deze foto bijzonder gelukkig uit.

Van de foto's die het net niet haalden willen we nog graag de nestmateriaal verzamelende

Huiszwaluwen van de heer E. van ’t Kaar noemen, verder had de jury vooral veel waarde-

ring voor het Goudhaantje in de distels van Eric Bos en de visjesvoerende Dodaars van de

heer T. Lebret. Tot slot onze felicitaties aan de prijswinnaars en onze dank voor de mede-

werking aan alle inzenders.

Frits van Daalen

Namens de jury,

Het ringen van Grauwe Ganzen

(Anser anser) in 1975 in de DDR

In mei 1975 werden in de DDR op verschil-

lende plaatsen totaal 84 Grauwe Ganzen ge-

vangen en met gekleurde plastic halsringen

gemerkt. Het gaat hierbij zowel om niet-

broedvogels als broedparen tesamen met

hun bijna vliegvlugge jongen. Deze werk-

zaamheden werden in de 2e helft van 1975

voortgezet. Het merkteken bestaat uit een

gele halsring met een witte vlag. In de vlag

zijn letters en getallen gegraveerd. Bijvoor-
beeld: A 15 of B 7. De vlag laat zich met een

goede verrekijker (b.v, 40 X) op een afstand

van 250 m goed aflezen. Wij verzoeken alle

waarnemers zorgvuldig uit te zien naar ge-

merkte Grauwe Ganzen in de troepen. Zeer

waardevol is het aflezen van de vlaggen. Bij

meldingen van waargenomen gemerkte
Grauwe Ganzen ontvangen wij gaarne de

volgende gegevens: datum, plaats van

waarneming, kleur van de halsring (in 1974

werd een geel/blauwecombinatie gebruikt),
letter en cijfer van de vlag, adres van de

waarnemer,

Zentrale für die Wasservogelforschung der DDR,

Pedagogische Hochschule 'Karl Liebknecht’,

Sanssouci, Villa Liegnitz, 15-POTSDAM.DDR.

Jaarverslag Vogelstudie 1974

Zojuist verscheen het 11e Verslag Vogelstu-

die uitgegeven door het Contactorgaan voor

Vogelsutdie van de KNNV (gestencild 113 pa-

gina's). Het verslag bevat o.m. een lijst van

contactadressen van groepen en wachten die

in ons land werkzaam zijn, verslagen van de

technische leden, verslagen van vergaderin-

gen, oproepjes, jaarverslagen van 31 groe-

pen en een lijst van publicaties in 1974 met

een lijst van gepubliceerde artikelen.

Wederom een waardevol verslag, waardoor

de groepen in de gelegenheid zijn kennis te

nemen van eikaars activiteiten. De waarde

hiervan kan niet hoog genoeg geschat wor-

den.

Voor serieuze belangstellenden (instanties,
beginnende groepen en dergelijke) is dit

verslag nog verkrijgbaar. Men stelle zich in

verbinding met de heer J. Steenman, Willi-

brordweg 1, Rhenen, tel. 08376-3015.

Nieuwe redactie ’Vanellus’

Als gevolg van het bedanken van de re-

dactieleden, de heren J. T. Hendrlksma en

D Westra, voor het hoofdbestuur van de

Bond van Friese Vogelbeschermingswach-
ten is er rond de redactie van het bondsblad

'Vanellus' een merkwaardige toestand ont-

staan. Als redactielid is ook de heer K.

Koopman uit het bestuur verdwenen, ter-

wijl als vaste medewerker W. de Jong is

vervallen waarvoor J. Peetsma is vermeld,
die de rubriek 'Vogelnieuws' behandelt.

In artikel 20 van het Huishoudelijk regle-
ment van de BFVW wordt gesteld, dat de

redactie door het bestuur wordt benoemd en

dat deze dan automatisch lid van het be-

stuur wordt. De thans ontstane situatie is

voor het hoofdbestuur aanleiding geweest

om de redactie te verzoeken hun werkzaam-

heden te beëindigen.

Het hoofdbestuur betreurt het afscheid ten

zeerste en bedankt de scheidende redacteu-

ren voor hun inzet. Het hoofdbestuur heeft

de oud-redacteuren, de heren J. D. Brada en

dr. J. P. Otto, bereid gevonden de redactie

voorlopig op zich te nemen.

Actie wil Havik redden

De Twentse Vogelwerkgroep, die deel uit-

maakt van de Natuurhistorische Museum-

vereniging te Enschede heeft een actie op
touw gezet om de Havik te redden. Een van

de voornaamste oorzaken van de achteruit-

gang van de havikenstand is het overvloedig

gebruikvan herbiciden en insecticiden in de

landbouw. Ing. J. A. Meijerink (Rijssen), lid

van de Twentse Vogelwerkgroep, meent dat

over het algemeen 30% van de broedsels in

ons land niet uitkomen. Behalve de pestici-
den vormen ook recreatie, wildfotografen en

eierverzamelaars een extra bedreiging voor

de Havik. Voor 1975 wordt een uitkering van

f 75, per geslaagd broedsel uitgekeerd.
Men hoopt in de toekomst ook landelijke

organisaties en de overheid voor de plannen
te interesseren.

(zie ook ’De Gooi en Eemlander’, 17 juli '75 en

'Haarlems Dagblad’, 7 augustus 1975).


