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VERENIGINGSNIEUWS 
 
SPECIAAL LEDENAANBOD 
Kees Camphuysen en Gerard Peet schreven een leerzaam en 
onderhoudend boek vol verhalen over walvissen en dolfijnen van de 
Noordzee. Het vertelt over de biologische bijzonderheden en de 
verspreiding van de soorten. Verhalen van nu, maar ook uit het verleden 
komen aan bod. En in het boek staan de allerbeste foto's, gemaakt op de 
Noordzee. Zeer gedetailleerde tekeningen van Frits-Jan Maas maken 
deze unieke uitgave compleet. ‘Walvissen en dolfijnen in de Noordzee’ is 
een initiatief van Stichting De Noordzee. De Nederlandse Zeevogelgroep 
heeft besloten aanschaf van het boek door leden te sponsoren. NZG leden 
kunnen een exemplaar bij Stichting de Noordzee bestellen voor € 12,50 
(incl.verzendkosten), de helft van de winkelprijs! Zie de bijsluiter bij 
deze Nieuwsbrief voor de bestelprocedure. 
Boekinformatie: Gerard Peet & Kees Camphuysen (2006) Walvissen en 
dolfijnen in de Noordzee. Formaat 19 x 26 cm, 140 pagina’s gebonden. ISBN 90.5956.157.0 
 
 
Club van Zeetrekwaarnemers, SOVON en Trektellen.nl 
De laatste jaren zijn er allerlei ontwikkelingen waarbij het internet wordt gebruikt om gegevens centraal op te slaan en vooral 
ook “zichtbaar” te maken voor gebruikers. De sites waarneming.nl en trektellen.nl zijn voorbeelden wan uiterst populaire 
mogelijkheden om gegevens door te geven en ook om snel kennis te nemen van waarnemingen van anderen. De Club van 
Zeetrekwaarnemers, al jaren worstelend met een verouderde database, zag met lede ogen aan hoe een groeiend aantal 
waarnemers ‘tevreden’ was met een snelle rapportage op het net, terwijl de wat degelijkere invoer van gegevens steeds meer 
vertraging opliep en bovendien als ‘dubbel werk’ werd ervaren. Inmiddels zijn er initiatieven ondernomen om de bestanden te 
koppelen, zodat de zeetrekgegevens via internet kunnen worden ingevoerd, daarbij meteen terechtkomen in de CvZ database 
voor toekomstige analyses, maar waarbij bovendien de dagtotalen meteen na het invoeren op het web zichtbaar zullen zijn. Een 
bundeling van de sterke punten van de beide programma’s dus. SOVON zal als tussenpersoon optreden en uiteraard zullen we 
vervolgens de gegevens delen en voor derden beschikbaar maken (onder voorwaarden). Er zullen nog enkele technische 
hobbels genomen moeten worden, maar dan zou de roemruchte uurtotaalkaart tot het verleden behoren en kunnen we hopelijk 
voortaan up-to-date over een bijgewerkt zeetrekarchief gaan beschikken. 

Kees Camphuysen, databasebeheerder NZG/CvZ, postbus 59, 1790 AB Den Burg, Texel, kees.camphuysen@wxs.nl 
 
 
Zeetrektellen in Spanje en Portugal 
In Spanje en Portugal, inclusief de Balearen en Madeira, is in november 2005 een nieuw zeetrekproject gestart. Men probeert 
daar maandelijks, simultaan vanaf 60 verschillende posten (“kapen langs de Atlantische en Middellandse Zee kusten”) te tellen 
en daar zijn ongeveer 120 vrijwilligers bij betrokken. Men is vooral geinteresseerd in vale pijlen en tuimelaars, maar alle 
andere soorten worden ook geteld. Een en ander wordt georganiseerd door RAM (Red de Aves y Mamiferos marinos, Seabird 
and Marine Mammal Network); zie: http://www.telefonica.net/web2/redavesmarinas. 

Xulio Valeiras, RAM Coordinator, xulioval@telefonica.net, http://redavesmarinas.blogspot.com/ 
 
 
AANGESPOELD:  
Onechte karetschildpad op Vlieland 
Op 2 maart 2007 is op het Noordzeestrand van Vlieland, ter hoogte van het pad van 20 een dode onechte karetschildpad 

aangetroffen. De vondst werd gedaan door Rients Hoekstra, 
eigenaar/uitbater van Restaurant de Stern, die meteen begreep 
dat het om iets bijzonders ging. Na een telefoontje met J.R. 
Witting van Rijkswaterstaat is de schilpad bij ons 
terechtgekomen. De eerste determinatie van Vlielander Folkert 
Janssens werd even later bevestigd door Arthur Oosterbaan van 
Ecomare-Texel. Wij gaan het dier conserveren voor de 
collectie. De schildpad is ongeveer 25 centimeter groot.  
De onechte karetschildpad (Caretta caretta) is een echte 
zeeschildpad die over de hele wereld kan worden aangetroffen, 
ook in de koudere wateren. Voor Vlieland is het de eerste 
aangespoelde zeeschildpad maar er zijn wel eens vaker 
schildpadden op Nederlandse stranden gevonden. Meestal ging 
het dan om lederschildpadden maar de onechte karetschildpad 
is ook niet helemaal onbekend. In Europa is hun belangrijkste 
nestplaats op het Griekse eiland Zakynthos. Deze soort kan 
circa 1½ meter lang worden; het op Vlieland gevonden 
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