
Redactioneel

Overigens zal het bes_tuur de leden nog wel op enige noodzakelijke
activiteiten wijzen. Er is al eerder beloofd, aan alle leden "aanstreep-

lijsten voor de vogelwaarnemingen" toe te zenden. Een paar leden hebben

hierover de redactie benaderd. Misschien is de volgende gedachte het

overdenken waard:

Als elk lid een vijftal lijsten, aaneen geniet, krijgt toegezonden? Het

transport kan door De Korhaan geschieden. En als deze lijsten nu eens het

eigendom van de vereniging..blijven? Als we ze dan gemakshalve "kwartaal-

staten" noemen? Dat betekent dan meteen, dat .elk kwartaal vijf nieuwe

lijsten kunnen worden verwacht en dat de oude lijsten - al of niet (veel of

weinig ingevuld) beschreven,beslist weer op de bestuurstafel terugkomen.
Er ontstaat zo een zekere regelmaat en we maken het begrip "vogelwerk

(groe$) zaamheid" wat meer zichtbaar. Het wordt dan ook zichtbaar, inhoeverre

onze leden "vogelaars" te noemen zijn en daarvan toch moet onze vereniging

het juist hebben. Erge actieve leden zouden zo nodig aanvullingslijsten

kunnen krijgen. Mogelijk konen ar wat instructies bij over het doel van de

in te vullen lijsten, mogelijk zelfs wordt gevraagd, een voorgestelde

minimumgrens na te streven betreffende gewenste aantallen genoteerde

soorten, enz. Met ons allen kunnen we op deze manier aan meer waarnemings-

gegèvens komenl

Een volgend idee. Zou het niet mogelijk zijn, indien verschillende leden

(naar eigen keuze) een bepaalde vogel "adopteren"? Dat wil zeggen, dat men

naast een meer all-round-belangstelling voor de vogels, zich gedurende een

zeer lange tijd, zeer speciaal zich ook met één vogel bezig houdt, om te

proberen daar nu eens alles van aan de weet te konen? Onze vereniging zou

van deze opgestapelde kennis'veel profeit kunnen trekken. Ën op den duur

is hét nogelijk over verschillende, door de
a

leden zelf verworven, soorten-'

kennis te beschikken. Dit is, wat zo’n vereniging zeker nodig heeft. En

er kan altijd wol hét een en ander uitkoraen overrbelangrijke ornithologische

waarde.

Vervolgens een reeds functionerend idee: de notities in De Korhaan.

Per 1 januari 1971 gaan we elke. notitie doorlopend nummeren. Het bestuur

besloot eind van het jaar voor een aantal goede notities een boekenbon te

verstrekken. Dus, vogelwerkgroepers Echter nog graag uw attentiel

We willen verschil maken tussen een waarneming en een notitie. Een

waarneming is gewoon het signaleren van een bepaalde vogel (sec'.), zo wen-

selijk ook beschrijving van zijn uiterlijk. Maar een afwijking aan dit uiter-

lijk vermeld, is een notitie. Dus notities: het oproepen van vragen, het

wijzen op bijzonderheden, afwijkingen in het gedragspatroon, enz.

Verzoek: houdt uw notities vrij kort en ter zake. Dus zo weinig nogelijk

"romantiseren". En misschien steeds weer een tip voor ons allemaal; eerst

vijfmaal overwegen, alvorens een conclusie te trekken. Dit kont de waarde

van uw notitie alleen maar ten goede.

Tenslotte kopij: véér de 10e van elke maand'.

tH

The way to hell is paved with goed intentions, maar de goede voornemens

van onze redactieclub beginnen al vaste vorm te krijgen. We kochten deze

week een juweel van een stencilmachine, als nieuw, tegen een zeer lage

prijs. Naar zoiets kun je niet zoeken. Je vindt hem opeens. Evenzo zal onze

volgende Korhaan op een uitmuntende schrijfmachine worden getikt. Beide

machines zijn een mooi en nuttig verenigingsbezit geworden. Nu verder aan

het uiterlijk van De Korhaan gewerkt, waarvoor Liske Rijnja zich zal

interesseren, uiteraard met medewerking van een klein tikploegje.

Dan hopen we in de toekomst van tijd tot tijd een vogelfoto te kunnen

opnemen. Voor een en ander waren eerst enige technische moeilijkheden te

overwinnen. De fotografen onder onze leden worden verzocht, zwart-wit foto’s

(graag met sterk contrast), ter grootte van ongeveer 5X8 cm in te zenden

bij de redactie, met uw naam achterop vermeld. We hebben graag wat voorraad

in petto. Naast de uitmuntende stenciltekeningen van Remy Hovingh is een

fotografische bijdrage weer een sfeertje apart. On niet altijd dezelfde

fotograaf aan het beeld te laten, dus graag vogelfoto’s!!
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