
Verslag van de jaarvergadering

Plaats: Ksmpeerboerderij te Greet (NH)

Datum; 8 oktober 1983

Notulen van het huishoudelijk gedeelte

CJC schetst de ncsilijkheden die tot nu toe zijn ondervon-

den bij de ccmputerverwerking van de gegevens (in handen van Staatsbosbe-

heer) zoals: - het aantal projekten wat moraenteel via de SHB-ccnputer

loopt is te groot; m.a.w. er treedt tijdverlies op;
- het progranma was slecht; net de gegevens kon niet behoor-

lijk gerekend worden.

Desalniettemin is er zoals bekend een nieuw progranma aangevraagd en roeteen

is een nleuwe uurtotaalkaart ontworpen. Als alles meezit, zal leder lid per

1-1-'84 25 nieuwe kaarten plus een handleiding in huis hebben. Vanaf dit

tijdstlp mogen geen kaarten van het oude type meer ingestuurd worden.

J.F. de Miranda dringt aan op bevestiging van de door SBB gedane toezeggin-
gen: hij stelt voor een brief te sturen waarin om garantie wordt gevraagd
dat deze keer de verweridng volgens plan zal verlopen. CJC antwoordt dat

een dergelijk schrijven reeds in de pen zit.

Nog een opnverking van CJC: men wordt verzocht an beschrijvingsn van zeld-

zame soorten voortaan meteen op de daarvoor bestemde NOQ-kaarten te plaatsen,
F.H. Jansen vraagt of het mogelijk is on kopieSn van de uitdraal te krijgen.
Volgens J.E. den (Xiden kan dat, maar vergt dit nogal wat tijd.

d ■^^^Si®irJj._£22'?i(;!il;i®
(
i_l2^enbestand. Er zijn geen opmerkingen over het

f’inanciiil overaIcht”l9827'’6Jc
-

deeIt~mee, dat de vorig jaar ingestelde

kascontrole-ccrmissie irmddels de financiele admlnistratie heeft gecon-

troleerd en in orde bevonden.

Vervolgens komt de geplande contributieverhoging aan de orde. Dit blijkt
een heet hangijzer te zijn: CJC noernt een aantal redenen voor een contri-
butieverhoging van f 12,- naar f 17,50, maar een aantal leden vindt dit

een te forse stijging. Van o.a., J. van Dijk en J.P, de Miranda komen voor-

stellen zoals het aanvragen van extra subsidle bij de NOU en het stimuleren

van de verkoop van verslagen. CJC ziet hier wel iets in. Tenslotte wordt

besloteri cm de contributie voor 1984 f 15,- te laten bedragen.
Wat betreft het ledenbestand deelt CJC mae, dat het aantal leden stabiel

op ca. 160 staat. Er is wel enig verloop.

5 c^c kondigt aan het voorzitterschap neer te leggen. Hij
geelt“aafThoe~het bestuur de hiemee ontstane lacune denkt te kunnen op-

vullen; m.a.w. hij stelt ter bekrachtiging de nieuwe samenstelling van

het bestuur aan de leden voor:

- H. Schekkerman zal t.z.t. de nieuwe voorzitter worden.

- gedurende een interirmeriode bekleedt M.R. van Barden die funktie,
hij zal samen met CJC H. Schekkerman inwerken.

- K. Platteeuw wordt a£ n het bestuur toegevoegd.
- de overige nu zittenc 3 bestuursleden blijven aan en behouden in grote

lijnen hun funkties.

Het aantal personen dat 1 ich met de verslaggeving bezig houdt, zal worden

ultgebreid (monenteel zi, a dat alleen P.J. Maas en J.E. den Ouden).

1.Opening. Cm 19h30m opent de voorzitter, C.J. Camphuysen, de vergadering en

heet'de aanwezigen vrelkcm.

2.ftededelingen, CJC herinnert de aanwezigen eraan dat bij eventuele steamin'

gen'alieen leden stemgerechtigd zijn; de meerderheid beslist.

1



Het nieuwe bestuur wordt vervolgens door de algemsne ledenvergadering aan-

vaard.

Qp verzoek van J.F. de Miranda schetst H. Schekkerman in het kart hoe hij
zijn taak als voorzitter ziet: hij beaohouwt zichzelf niet ala de nieuwe

'motor van de CvZ' zoals CJC was, maar wil zioh meer met organisatorische
zaken bezigrouden en in gezamenlijk overleg met de overige bestuuraleden

het beleid bepalen. Ook merkt hij nog op dat hij toekcmst ziet in de

off-shore waamemingen.

Vervolgens geeft M. Platteeuw zijn visie over de toekomst van de CvZ.

O.a. bepleit hij als nieuwe CvZ-aktiviteit de kwantitatieve inventarisatie

van in Nederland broedende zeevogels.

Hiema ontwikkelt zich een diskussie over deze en andere toekomstige akti-

viteiten van de CvZ, zoals bljvoorbeeld strandtellingen van alle vogel-
soorten (een idee van K. Woutersen). Diverse personen willen zioh met het

organiseren van dergelijke projekten gaan bezighouden.

6,Werkgroeg_Off^shore. De Off-shore werkgroep, ingesteld door het bestuur

an het~waamenen~vimf booreilanden en schepen op poten te zetten, funktio-

neert nog niet ideaal; e.e.a. is, zoals CJC het uitdrukt, een 'slepende
business'. Spreker somt op welke personen in deze werkgroep zitting hebben.

CJC gaat o.a. het bestuur verlaten on meer tijd te hebben teneinde de vaart

weer in de aktiviteiten van deze werkgroep te brengen. ■ 5

Een projektvoorstel is irdertijd opgesteld, waama diverse vooraanstaande

wetenschapsmensen bereid gevonden werden in een aanbevelingsconmissie zit-

ting te nemen; er is ook een aanbevelingsbrief van Britse zijde.

Tot nu toe is hot projekt blijven steken in de fase van het verwerven van

de nodlge fondsen. O.a. zou een vaste kracht gewenst zijn vocr de organisa-
torische aspekten. De uitvoering van het veluoork kan gedaan worden door

leden van de CvZ.
-s_

7
•Qff• CJC deelt mee een brief van de Nederlandse Aardolie

RaaticteppIJ”te
-

hebben ontvangen, waarin in principe toestenrdng wordt

gegeven otn vanaf platform K7-FA 1 waamemingen te gaan Verrichten, voor

een totaal van vier weken voor twee man (spreker hoopt op meer als deze

weken geslaagd verlopen). Het verblijf en transport zijn gratis. Vervolgens
somt CJC de voorwaarden op die volgens de NAM aan het verblijf op het

platform verbonden zijn. Qestreefd wordt naar waamemingen in de winter,
airiat daar de meeste behoefte aan is; er zijn bljvoorbeeld sterke aanwlj-
zingen dat grote concentraties Zeekoeten zich in dat gebled zouden kunnen

ophouden. l.v.m. het probleem van olielozingen op zee door schepen is het

verkrijgen van dat soort gegevens natuurlijk een bijzorrier urgente zaak.

Ben kopie van bovengenoemde brief is .ondertekend door CJC en M.R. van Eer-

den, teruggestuurd naar de NAM, waatmee in principe een akkoord is bereikt.

CJC vermeldt nog dat het dankzij de persoonlijke inspanningen van de heer

J. Prins is, dat deze mogelijkheid nu voor de CvZ open ligfc.

8.ff^tgoat_Noorfwijk. Volgend jaar, zo meldt CJC, is er de gelegenheid cm

gpdurendi miir'iiefst negen maanden vanaf de Meetpost Noordwijk waamemin-

gen te doen. Waarsohijnlijk zal niet van de gehele periode gebruik geraaakt
worden. Op een vraag van CJC of er belangstelllng voor is kcmt van de zijde
van de leden een groot aantal positieve reakties. %>reker legt nog eens de

gang van zaken op de MpN uit. De voedingsprljs is vastgesteld op ?150,- per

man per week. De rest (o.a. transport)is gratis. Wei moet rekening gehou-
den worden met het feit dat transport naar het eiland alleen kan plaats-
vinden als er plaata is in het transportmiddel. leder lid heeft het recht

om naar de MpN te gaan maar als voorwaarde wordt gesteld dat van ledere

ploeg van twee man minstens SSn persoon ervaring op de MpN moet hebben.
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De organisatie rood de MpN-aktiviteiten ligt nu bij A.K. van der Niet.

9 •§3^1taantellij^ni_^iScwaa^emlngen. CJO noemt de simultaantelling van

30 aprTi/i“inei“jl7 een~succes; er waren niet minder dan 25 inzenders
van. telgegevens. Voordelen van dergelijke tellingen zijn de betrokkenheid

van de waamemers en de snelheid van publikatie.

Spreker deelt mee dat er in de periode van 1974 tot 1983 maar liefst
28500 uurtotaalkaarten zijn verzameld. Er was een dalende trend in het

aantal waamemingsuren per jaar, maar de toestand lijkt zich nu te stabi-

liseren. Er is zeker geen sprake van een alarmerende ofname.

10.Verslaggeving. - Kalfjaarverslagen. Op de opmerking van CJC dat deze steeds

hetielfdi"zijn, en op zijn vraag of er wijzigingen moeten worden aange-
bracht, ontspint zich een dlscussie. Diverse sprekers dringen erop aan,

on in ieder geval de basisverslaglegging per soort ongewijzigd te laten,
omdat gegevens anders niet goed vergelijkbaar meer zijn.

- Meetpostverslagen. CJC deelt mee dat er nog twee versla-

geh komen; een samenvattend verslag sou in Limosa gepublioeerd worden.

- Mededelingenblad. lien vindt algemeen dat dit rondschrijven
niet, interessant genoeg is; er moeten meer goede artikelen in komen.

CJC stelt dat er met 28500 uurtotaalkaartentoch lets goeds te doen moet

zijn;, het zeetrekboek gaat nu eenraaal vanwege de ruimte per soort niet zo

diep, bovendien. zijn er. alweer een paar jaar verstreken. Als iemand (00k

buiten de CvZ) de gegevens wil gebruiken on een artikel te schrijven, dan

kan dat. Wei wordt vervolgens besloten een conmissie van toezicht in te

stellen die het manuscript v66r publikatie doomeemt. Desgevraagd door

F.H. Jansen antwoordt J.E. den Cuden dat de groslijsten op schriftelijk
yerzoek bij hem te verkrijgen zijn.

- Zeetrekboek. Dit kcrat nog in 1983 uit, aldus CJC.

11. Rondvraag. Op een desbetreffende vraag van M. Platteeuw antwoordt CJC, dat

in'het'bultenland getelde uren op CvZ-uurtotaalkaarten kunnen worden geschre-
ven en naar de CvZ kunnen worden gestuurd.

12. Sluiting. Nlets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter cm 21hl0m

het'hulshoudelijke gedeelte van de jaarvergadering.

Samenvattinglezingen

1. J. van Dijk : Ve rgelijking der telesultaten van zeetrekstations in het

(samenvatting door de spreker.)

Telresultaten van zeetrektellingen worden door veel faktoren beïnvloed. Van

belang is de positie van de telpost: beschutting, hoogte ten opzichte van het

zeeniveau, op een havehhoofd of met een breed strand in het blikveld.

Van grote invloed is eveneens de kwaliteit van de waarnemer: ervaring in het

waarnemen van vogels boven zee, ervaring met moeilijke soorten, opmerkzaam-
heid en uithoudingsvermogen. Door deze variabelen is het dikwijls al erg

moeilijk om gegevens van versohillende telposten en verschillende waarnemers

met elkaar te vergelijken. De problemen worden nog vergroot door de ver-

schilleri in verslaggeving. Soms wordt niet vermeld op hoeveel teluren het

verslag betrekking heeft; een andere keen wordt niet meegedeeld hoe de tel-

uren over de verslagperiode zijn gespreid. Dikwijls wordt over dagtotalen
gesproken zonder dat duidelijk is, of in deze gevallen gedurende de gehele

daglichtperiode werd waargenomen. Het moge duidelijk zijn, dat bij het maken

van vergelijkingen het nodige voorbehoud gemaakt most worden.

In het zuidelijke Noordzeegebied werd in de jaren zeventig het meest

intensief geteld bij Blavandshuk (Denemarken), Filey Brigg (North Yorkshire,
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Engeland), Dungeness (Kent, Engeland), Cap Gris Nez (Frankrijk) en langs

de Nederlandse kust. Voor wat het voorjaar betreft is nog onvoldoende be-

kend van Blavandshuk en Filey Brigg. Veel soorten die in het voorjaar

talrijk langs Dungeness trekken, zijn bij ons talrijker bij de Hondsbos-

sche dan bij Scheveningen (duikers, kleine futen, Zwarte Zeeëend, noordse

dief, Grote Stem, Kleine Jager). Dit geldt slechts voor enkele soorten

die talrijk langs Cap Gris Nez trekken (Jan van Gent, Qrote Zeeeend).

Cpvallend talrijk langs de Nederlandse kust zijn Kanoetstrandloper, Zil-

verplevier en Bontbekplevier.
In de tweede helft van het jaar worden de meeste duikers bij Blavanda-

huk waargenomen. Pijlstorravogels en Noordse Stomvogels zijn het tal-

rijkst bij Filey Brigg. Bij Cap Gris Nez worden af en toe grote aantallen

Grauwe Pijlstonwogels waargenomen, maar Noordse Stomvogels zijn daar,
evenals bij Dungeness, schaars. Jan van Genten verschijnen bij Blavands-

huk vooral bij westerstom. Het meest regelmatig passeert deze soort bij

Cap Gris Nez. Bij deze post worden in het najaar ook veel jagers, sterns,

Dwergneeuwen, Drieteenmeeuwen en ‘alk/zeekoeten’ waargencmen. De Neder-

landse kust valt op door de grote aantallen Grote Sterns en noordse die-

ven. Bij invallende vorst zijn de aantallen Futen langs de Nederlandse

kust veel groter dan elders in het zuidelijke Noordzeegebied.

2. F.H. Jansen : Weer en trek

FHJ gaf een overzicht van zijn werk aan de relaties tussen wind en zicht-

bare vogeltrek. De gegevens hiervoor werden geleverd door de Zeetrekwaarne-

mers Scheveningen (ZWS); ook werd gebruik gemaakt van dagelijkse weerkaar-

ton van het KNMI. Voor de gegevensverwerking werd een computer gebruikt.

D.m.v. statistische analyse kon FHJ bij vele Boor-on een significants cor-

relatie treksterkte/windrichting aantonen. Zijn onderzoek naar de relatie

treksterkte/windkracht bevindt zich nog in een vroeg stadium. Tot nu toe

werd door hem een achttal voorlopige modellen opgesteld ter verklaring van

een aantal wind-trek patronen.
FHJ hoopt via verwerking van gegevens van andere telposten (Hbz) en door

h et onderzoek over een langere periode voort te zetten, geleidelijk tot

verfijning en uitbreiding van bovengenoemde wind-trekmodellen en andere

resultaten te kanen; ook wil hij in de toekomst de invloed van andere weer-

variabelen zoals bewolkingsgraad en luchtdrukverdeling bij zijn onderzoek

gaan betrekken.

3. F.H. Jansen : Franklins en Ringsnavelmeeuw

Met behulp van vele dia’s besprak FHJ problemen bij de identificatie van de

in de titel genoemde Amerikaanse meeuwensoorten. Aanleiding hiertoe vormden

de recente waarnemingen van Franklins Meeuw en Ringsnavelmeeuw voor de

kust bij Scheveningen. Bij de Ringsnavelmeeuw spitste zijn betoog zich

vooral toe op de verschillen tussen onvolwassen exx. van deze soort en

onvolwassen Stormmeeuwen. (Dat kennis van de kenmerken van de Ringsnavel-
meeuw ook voor Nederlandse waarnemers geen overbodige zaak is, bewijst het

novembernummer van dit jaar van ‘British Birds’: het Rarities Comittee

wordt de laatste jaren geconfronteerd met een vloed van geclaimde Ring-

snavels.-FvdM)

Frank van der Meer
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