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Een kip met 47 vogelsoorten

Op 24 en 25 mei werden de open dagen van onze vogelwerkgroep gehouden op

Boekesteijn in ‘s-Graveland. Iedere subgroep was daar aanwezig om op geheel

eigen wijze reclame te maken voor de vogelwerkgroep. Hier volgt het relaas van

de subgroep die zich bezighoudt met de vogelcursussen.

Roel Huizenga

Als je een prijsvraag uitschrijft

moet je ook zorgen voor prijzen.

Eerst was de gedachte om luxe

nestkasten als prijs te nemen,

maar om praktische redenen

werd hiervan afgezien. Als de

prijswinnaar wat verder weg

woonde was het moeilijk zoiets

op te sturen. Zodoende viel de

keus op vogelschilderijen. Om

de te melken kosten vergoed te

krijgen, werd afgesproken voor

deelname aan de prijsvraag een

vergoeding van één gulden te

vragen.

Zo gezegd, zo gedaan! Een ie-

der ging aan de gang. Vele

avonden werden besteed om te

bepalen hoeveel vogelsoorten er

nu echt gebruikt waren bij het

maken van de kip. Want hoorde

die staart nu bij die kop van de

appelvink en waarvan was nu

die halve vleugel?

Van de zaterdag kan ik weinig
vertellen omdat ik verhinderd

was te komen. Op zondag was

ik aan de beurt om de kraam te

bezetten. Dank zij het mooie

weer was er de hele dag bezoek

en de belangstelling voor onze

kraam was geweldig. Het ene

deel had interesse voor de

herkenningscursus, de folders

vlogen weg. Het andere deel van

het bezoek had veel zin een

gokje te wagen om in het bezit

te komen van een van de mooie

schilderijen.
‘s Middags kwam Marjo de be-

zetting achter de kraam verster-

ken en toen werd het helemaal

gezellig. Zij bracht zelfgemaakte
kaarten aan de man. Bij het af-

sluiten ‘smiddags om vier uur

bleek datwe ruim uit de kosten

waren. Tijdens het afbreken en

opruimen van de kramen heeft

Marjo de formulieren van de

prijsvraag nagekeken. De inge-
zonden aantallen varieerden van

126tot 29. Het juiste antwoord

was dus: 47 vogelsoorten. Vier

goede inzenders kwamen uit de

bus, die inmiddels hun prijzen in

ontvangst hebben mogen ne-

men. Ik heb de indruk datwe

mogen terugzien op een meer

dan geslaagd weekend.

Tijdens het overleg over wat we,

naast voorlichting geven over

onze vogelwerkgroep en de be-

kende vogelherkenningscursus,
zouden kunnen doentijdens de

open dagen, werden diverse

ideeën gelanceerd.
We realiseerden ons dat velen

de cursus kenden en vroegen

ons af of we voor die categorie
ook wat moesten doen. Tijdens

de brainwave die hierop volgde,
werd het idee geboren om de

collage, die Maijo gemaakt had

van allerlei vogeldelen, door

Ronald omgedoopt tot kip, te ge-

bruiken als prijsvraag met de op-

dracht te bepalen hoeveel vogel-
soorten erin verwerkt zaten.


