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Onze meeuwen en sterns

Plomp Digital Video heeft in de reeks

‘Vogels in Nederland’ een DVD uitge-
bracht over meeuwen en sterns. Gedurende

bijna twee uur kunt u genieten van fraaie

beelden opgenomen in ons eigen land en

van een enkele opname in België.
In het Vogeljaar 49 (6): 279 is de video-

band uit deze reeks besproken. De

positieve waardering die uw recensent

toen neerschreef, geldt nog steeds. De

herkenning van meeuwen blijft moeilijk,

maar wie de videoband of de DVD bekijkt
krijgt aanknopingspunten voor de

herkenning van de meeuwen in hun



Nieuwe Uitgaven

137het Vogeljaar54 (3) 2006

De begeleidende tekst van deze uitgave is

opgesteld door Bert-Jan Luijendijk. Ook

de bekende meeuwenkenners Mars

Muusse en Peter Meininger hebben

geholpen een zo goed mogelijk commen-

taar op te stellen. Ton van der Horst helpt
de aandacht vast te houden. Dat hij zich

verspreekt en de Vorkstaartmeeuw één keer

Drieteenmeeuw noemt, mag geen pro-

bleem opleveren. De tekst is duidelijk

genoeg. Bij diverse soorten zien wij
beelden die de uitleg ondersteunen. Het is

steeds een kwestie van vergelijken. De

vergelijking van de Kokmeeuw en de

Zwartkopmeeuw in de winter is heel goed.
Dat de Ross’ Meeuw ontbreekt is jammer.
Van deze soort, die in november 2004 in

Scheveningen aanwezig was, zijn wel

beelden te zien op de DVD met het

jaaroverzicht uit dit jaar.
Ook de sterns komen aan bod. Heel goed
kunnen wij de diverse soorten met elkaar

vergelijken. Vooral bij herkenning van

jonge vogels en de soorten die ook in de

winter hier te zien zijn, is dat erg plezierig.
Als u eens in Den Oever komt of op

Lauwersoog en u meent daar een Wit-

vleugelstem Chlidonias leucopterus te

hebben gezien in winterkleed dan kunt u

deze op de DVD opzoeken en vergelijken
met de Witwangstern Chlidonias hybridus

en de Zwarte Stern Chlidonias niger.
De DVD is voor € 27,95 te bestellen door het

overmaken van dit bedrag op rekening:

33.63.57.869 ten name van Plomp Digital Video

te Linschoten onder vermelding van ‘DVD006’

en uw naam en adres. De DVD wordt dan zonder

extra kosten toegestuurd. Ook de videoband van

meeuwen en sterns is nog te bestellen en wel voor

€ 23,95 onder vermelding van ‘VHS 006’.

Voor meer informatie zie: http://

www.plompdigitaIvideo.nl of http://
www.natuurdigtaal.nl.
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Onze Zwanen en wildeGanzen

Plomp Digital Video heeft een nieuwe

DVD uitgebracht met de titel ‘Onze

Zwanen en wilde Ganzen’. Op deze DVD

wordt een Sneeuwgans genoemd die in

1977 geringd werd in Canada en in april
1980 werd gezien in Andijk. Het Vogeljaar
stond bij deze waarneming aan de basis.

Mevrouw Stins uit Enkhuizen had

achttien Sneeuwganzen gezien. Achterop
het Vogeljaar stonden de adressen van

vogelwerkgroepen en hun contactperso-

nen. Het adres van uw recensent, die toen

nog in Slootdorp woonde, was het dichtst

bij. Bert Rebergen uit Bovenkarspel werd

gevraagd te gaan kijken. Hij moest de

waarneming bevestigen. Daarna kwamen

velen de groep bewonderen en er werd een

ring ontdekt (Rebergen 1982). Natuurlijk
is het jammer dat deze groep toen niet op

de video is opgenomen. Vogelaars hadden

in die jaren in het algemeen deze moge-

lijkheid nog niet. Gelukkig is dat tegen-

woordig wel mogelijk en valt er weer veel

diverse kleden. De Zilvermeeuw met

zowel de ondersoorten argentatus en

argenteus worden besproken en de

beelden helpen om in het veld tot een

betere herkenning te komen. Dat geldt

natuurlijk ook voor de Pontische Meeuw

en de Geelpootmeeuw. De stand van zaken

met betrekking tot de taxonomie van de

Baltische Mantelmeeuw Larus fuscus is

weer in discussie. Of het twee soorten

blijven is de vraag. Er zijn argumenten

voor en tegen. Voorlopig staat de Bal-

tische Mantelmeeuw nog in de lijst van

beoordeelsoorten door de Commissie

Dwaalgasten Nederlandse Avifauna

(CDNA).



Nieuwe Uitgaven

het Vogeljaar 54 (3) 2006138

te genieten van de vijftien soorten ganzen

en vier soorten zwanen.

Wie voor zijn plezier naar de DVD of

video kijkt, komt volledig aan zijn
trekken. Als het determineren van deze

soorten het doel is, dan is de tekst, die

Amoud van den Berg schreef en die op

een plezierige manier is ingesproken door

Ton van der Horst, ter zake. Jammer dat

het lastige complex Grote en Kleine

Canadese Ganzen niet met beelden van de

laatste groep ondersteund wordt. Er waren

de afgelopen jaren diverse van deze

soorten in het veld te vinden.

Natuurlijk is het voor de determinatie

goed de hybride soorten in beeld te

brengen. Regelmatig worden wij in het

veld verrast door deze vormen. Dat ook

exoten een plek krijgen in het geheel is te

waarderen, maar dat de Zwarte Zwaan en

bijvoorbeeld de Indische Gans daar niet

bij horen, verwondert uw recensent.

Niettemin is het voor velen weer genieten
van de prachtige beelden. De baltsende

Knobbelzwanen van mannelijke kunne

bewijzen dat videomakers Mare Plomp,
Chris Groenendijk en Leo Boon in het

veld zaken weten te ontdekken die voor

velen geen gemeengoed zijn, hetgeen
stimuleert tot nog beter waarnemen.

Het gebruik van het bezittelijk voornaam-

woord ‘onze’ in de titel van deze uitgave

vraagt om enig zelfonderzoek. Zijn zij wel

van ons? En als wij van mening zijn dat ze

van ons zijn dan moeten wij er toch heel

trots op zijn dat wij aan een groot deel van

deze soorten tijdelijke gastvrijheid
bieden. Aan driekwart van de populatie
Kleine Zwanen bijvoorbeeld.
Die kosten voor die gastvrijheid kunnen

niet alleen opgebracht worden door de

agrariërs. Ook wij, die ervan kunnen

profiteren, dienen bereid te zijn mee te

betalen aan de kosten die deze gastvrij-
heid met zich meebrengt. Ook u kunt

meegenieten van deze mooie DVD door

deze te bestellen.

De DVD is verkrijgbaar voor € 27,95 en is te

bestellen door het bedrag over te maken op

rekening 33.63.57.869 ten name van: Plomp

Digital Video te Linschoten onder vermelding

van ‘DVD 005’, plus naam en adres. De DVD

wordt dan zonder verdere kosten toegestuurd. De

videoband is te bestellen door € 23,95 over te

maken onder vermelding van ‘VHS 005’.

E-mail: info@plompdigitalvideo.nl.Website:

http://www.naluurdigitaal.nl.
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Theo’s vierde vogelreis
Opnieuw heeft Theo van Lent zijn
muzikale talenten ingezet om nieuwe

gedichten en andere inspiraties te voor-

zien van muziek en zang.

Zijn inspiratie deed hij op tijdens een

verblijf op Kreta en Ijsland, en in Rusland

en Frankrijk, maar ook bij een draailier-

speler in Nederland. Zelfs zijn verblijf aan

gene zijde van de Styx leverde materiaal

op.

Koos van Zomeren inspireerde hem om de

hartslag van de Kanoet, na zijn lange
vlucht van Siberië, muzikaal te vertalen

en de verzorging van een Gierzwaluw is

een ander element op de CD dat ons veel

luisterplezier geeft. Uit ‘het Nederlandse

Volkslied’ vertolkt hij op eigen wijze
‘Allen die willen naar Island gaan’. In dit

Mozartjaar wordt zelfs deze grote com-

ponist betrokken bij dit nummer. Prachtig.
Wie het fragment ‘Uit de hemel voor

vogelaars’ beluistert en de te horen en de

correcte lijst van 24 soorten per e-mail

stuurt naar Theo ontvangt de vijfde

genummerde CD gesigneerd en wel. Er is

een begeleidende tekst bij de CD, die

zeker handig is om alle elementen tot u te

nemen. Daartoe moest ik verscheidene

keren de CD beluisteren, wat ik graag

deed.

De CD is te bestellen door € 12,50 over te maken

op giro 2424998 ten name van T. van Lent,

Reijnier Vinkeleskade 25 ‘, 1071 SR Amsterdam.

Ook de voorgaande CD’s van Theo van Lent zijn

nog te bestellen. Vermeld daarom bij de bestelling
het nummer van de CD. Verdere informatie kunt

u krijgen bij de Theo vanLent, e-mail:

t.lent@chello.nl.
PCM


