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Minder inzendingen

Vogeljaar - Vogelfotoparade 1981

Spijtig dus, doch naar onze mening een ver-

schijnsel van deze tijd waar ook wij weinig of

niets aan kunnen veranderen. Het stimuleren

van een verantwoorde vogelfotografieblijft
het doel van deze jaarlijkse fotowedstrijd, in

welke vorm dan ook.

Waren er onder de inzenders dit jaar een aan-

tal nieuwe jonge fotografen daar tegenover

ontbraken de inzendingen van een aantal van

onze vaste deelnemers.

De inzendingen van dit jaar gaven de jury

weer grote problemen. Een flink deel van de

inzendingen had namelijk slechts heel weinig
kwaliteitsverschil. En daar komen dan de

grote problemen voor de jury.
Er moet uiteindelijk een oordeel van de jury

uit de bus komen en al was het dan moeilijk

om tot een keuze te komen de eerste prijs

werd uiteindelijk toegekend aan Peter Otten

uit Deurne voor een foto van een juveniele

Havik, die met gespreide vleugels zijn prooi
afschermt. Een fijne plaat van een vogelsoort

waarvan wij gelukkig tegenwoordig weer wat

meer exemplaren in onze omgevinghebben.

De tweede prijs werd toegekend aan Wim

Weenink uit Apeldoorn voor zijn zingende
Boomleeuwerik, een soort die slechts zelden

voor de fotoparade is ingezonden doch, zoals

de foto laat zien, zeer fotogeniek is.

Voor de derde prijs viel de keuze van de jury

op een foto van twee Zwarte Sterns gemaakt

door J.B.H. Stok uit Alkmaar. Een eenvoudig

plaatje, misschien iets aan de donkere kant,

maar met een redelijke hoeveelheid actie.

Ziet u in gedachten de sterns achter elkaar

langs de dijk trekken op weg naar hun over-

winteringsgebieden?

Kreeg H.L.M. Tromp in 1979 een derde prijs
voor een foto van een Sneeuwgors, deze keer

werd hem een eervolle vermelding toegekend
voor een foto van een knus groepje Fraters op

de grond, lekker mummelend op de aldaar lig-

gende zaadjes.

Henk Harmsen kreeg een eervolle vermelding
voor zijn zonnende Blauwe Reiger. Een fraaie

pose, die wij toch niet zo vaak zien laat staan

dat wij hem zo fotograferen.

Ten slotte werd de laatste eervolle vermei-

ding toegekend aan B.M.J. Koch voor zijn fo-

to van een familie Bergeend. Wel geteld zes

jonge Bergeendjes worden, parmantig stap-

pend, een weg over gebracht door vader en

moeder. Een sfeervol plaatje dat ons doet

denken aan de heerlijke maanden waarin de

vogels hun jongen grootbrengen.

Van de toto’s die lang tot de kanshebbers be-

hoorden en ten slotte net buiten de prijzen
vielen maar toch interessante opnamen laten

zien noemen wij onder andere de parende Tu-

reluurs van H.J.M. Vette, de Roerdomp en de

juveniele Havik van Wim Weenink, De Kleine

Zilverreigertussen de Lepelaars van T. Lebret,
de Engelse Gele Kwikstaart van Henk Harm-

sen, de zwemmende Kokmeeuw van Guido

Broekhoven en de Bonte Strandloper van

H.L.M. Tromp.

Wat voor volgend jaar de plannen zullen zijn

ten aanzien van de fotoparade kunnen wij u

thans nog niet zeggen. Wel zal alles gedaan
worden om de opzet en de organisatie van de

jaarlijkse vogelfotowedstrijd zodanig te doen

zijn dat er weer een grote stimulans van uit

gaat voor de vogelfotografie.

Hoe dan ook, volgend jaar hopen wij weer op

uw medewerking en een grote deelname te

mogen rekenen.

Namens de jury:

Henk+J. Lichtenbeld, Valparaisodreef47,3563 VL Utrecht.

Bestel onze veertiendaagse

Vogelkalender 1982

In ons vorige nummer trof u een accept-

girokaart aan voor het bestellen van de

veertiendaagseVogelkalender1982.

Wilt u de kalender nog op tijd in huis

hebben, vergeet dan niet zo spoedig

mogelijk f 12,75 over te maken op post-

rekening 4325 ten name van penning-

meester Kalenderfonds, Bellaertsstraat

16, 6721 WB Bennekom, met vermelding

van het gewenste. U ontvangt dan de ka-

lender franco per post thuis.

Tegen het einde van het jaar staat altijd de jaarlijkse fotoparadeop het programmaen moet er

weer een groot aantal foto’s bekeken worden door de jury. Tegen de verwachtingen in waren er

deze keer duidelijk minder inzendingen dan vorig jaar en de groeiende lijn, die wij vorig jaar

meenden te constateren, heeft zich niet voortgezet op de manier die wij dachten te mogen ver-

wachten. Nu is dat op zich niet zo erg, doch de naar de mening van de jury over het algemeen

mindere kwaliteit van de ingezonden foto’s heeft ons wat teleurgesteld.

Door de jury is reeds eerder, namelijk in 1979, als haar mening kenbaar gemaakt dat het jam-

mer is dat de zwartwit-fotografie steeds minder wordt beoefend. Jammer, om die reden, dat

men met zwartwit-fotografie, vooral ten aanzien van de scherpte van de foto’s, ervaring opdoet

die van wezenlijk belang is voor de resultaten van de later te maken kleurenfoto’s en dia’s.

Daarnaast biedt de zwartwit-fotografiebij het zelf afdrukken ongekendemogelijkheden bij het

corrigeren van de compositiedoor het gebruikenvan slechts een deel van het negatief. Het zelf

afdrukken van kleurenfoto’s doet men nog niet zo gemakkelijk.
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Juveniel Havik met prooi, Bakel, augustus 1981.

Marexar6oo mm. Peter Otten.
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Zingende Boomleeuwerik, Hoge Veluwe, 17april 1981.

Nikon FM, Telyt 6,8/560 mm. Wim Weenink,
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Zwarte Sterns, randmeerbij Harderwijk, 12 augustus 1979.

Ricoh Singlex 11,Vivitar 400 mm. J.B.H.Stok.



Fraters, Lelystad, 9 november 1980.

Asahi Pentax MX, Novoflex 600 mm.

Zonnende Blauwe Reiger, nabij

het Catshuis, Den Haag,

10 april 1981.

Nikon FE, NlkkorßOOmm.

Henk Harmsen.

H.L.M. Tromp.
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Beschermd Bedreigd

Tal van verschillende in het wild voorkomen-

de planten en dieren, die in ons land gevon-

den worden, zijn door de Nederlandse wet be-

schermd. Om nu, diegenen, die daarin be-

langstellen of die uit hoofde van hun functie

belast zijn met het toezicht op de strikte nale-

ving van deze wettelijke bepalingen, wegwijs
te maken werd dit boek samengesteld. Het

geeft informatie welke planten en dieren bij

de wet beschermd zijn en hoe ze er uit zien en

waar en wanneer ze gevonden kunnen wor-

den. Het is rijkelijk geïllustreerd met zwart-wit

tekeningen en kleurplaten van de hand van

Piers Hayman.

Er is voor dit boek een zeer bijzondere vorm

gekozen. Een boek met tekst en zwart-wit il-

lustraties en een kalender voor de jaren 1982-

1983 en 1984 met 36 kleurenplaten voor alle

maanden van het jaar. Het is de bedoelingdat

steeds na het verstrijken van een maand, een

kalenderblad langs de rillijn wordt afge-
scheurd, de groene rand wordt afgeknipt,
waarna de kleurenplaat met wat gluton in het

boek wordt geplakt en wel op de plaats, waar

in het boek de zelfde planten en dieren reeds

in zwart-wit staan afgedeeld.
Bij elke tekening in dit unieke boek vinden wij
een interessante en uitvoerige tekst over de

betreffendeplanten en dieren, waardoor men

zich vertrouwd kan maken met wat er alzo in

ons land beschermd is en welke soorten nu

bedreigd zijn. Laten wij hopen dat dit boek in

handen komt van allen die belangstellen in

deze materie en in die van jachtopzieners,
koddebeiers en politieambtenaren,wier des-

kundigheid vaak te wensen overlaat op dit ge-

bied.

JanP.Strijbos.

Piet van Zalinge: Beschermd Bedreigd. 159 bladzijden en 36

gekleurde kalenderplaten ter illustratie van Piers Hayman.

Uitg. Holland, Haarlem. Prijs van boek & kalender f 59,50.

Voor onzeabonnees t 47,50, alleen indiendit bedrag overge-
maakt wordt op postgiro 96 44 72 ten name van Adm. Het

Vogeljaar, Delft, met vermelding 'Beschermd Bedreigd’.

Vlaamse Jeugdbond voor

Natuurstudie en Milieubehoud

'Natuur 2000’ vzw

Wie in 1982 'Het Vogeljaar’ wil blijven ontvan-

gen dient nu spoedig Bfr. 275 te storten op re-

kening 000-0328866-36 van de VJN 'Natuur

2000’, Bervoetstraat 33, 2000 Antwerpen, met

vermelding 'abonnement Vogeljaar 1982’. De

gewone bondscontributie voor 1982 (inclusief
abonnement op het bondsblad ’Beenbreek’)
bedraagt Bfr 250. Dit bedrag kan eveneens

gestort worden op bovengenoemderekening
of contant betaald worden aan de afdeling
'Postabonnementen’ van elk Belgisch post-

kantoor.

Julius Smeyers.

Randstad en Broedvogels

Op 10 november 1981 vond de presenta-
tie van het boek 'Randstad en Broedvo-

gels’ van de Vogelwerkgroep Avifauna

West-Nederland plaats. Een bespreking

kon in dit nummer niet meer opgenomen

worden, maar wij raden iedereen aan het

te bestellen.

Het bestaat uit niet minder dan 524 bladzijden, 150

landschapsfoto's, vogeltekeningen en kaarten. Prijs f

f 25,—, ook te bestellen door overmaking van f 31,75

(inclusief verzendkosten) op giro 277 620 ten name

van J.van der Straaten,Hagelkruisplein 3, Tilburg.

Bergeenden, Mokweg, Texel, juli 1979.

Practica Super TL, Pentacon 300 mm. B.M.J. Koch jr.


