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Duizendste e-mail verzonden

van het Goois Vogelnet

Het Goois Vogelnet: een communicatiekanaal naar vogelaars die in een behoefte

voorziet.

Marc van Houten

Wat er vooraf ging

De tijd dat vogelaars elkaar wil-

den ontmoeten en inlichten was

vroeger ‘gewoon’ in het veld. Je

ging naar de Huizerkust of de

Eemmond, waar je altijd wel ie-

mand zag en het contact werd

gelegd. Zo werden er waarne-

mingen uitgewisseld. Overigens
is het idee voor de oprichting

van een vogelwerkgroep tussen

de Eem en de Vecht ook in het

veldontstaan(l).

Weinig leden zullen zich het nog

herinneren, maar jaren later, in de

tweede helft van 1993, is er door

een aantal leden het plan opge-

vat om een zogenaamde ‘bellijst’

te organiseren, voor wanneer er

bijzondere vogelsoorten worden

waargenomen. Hettoenmalige

bestuur wilde dit initiatief niet

ontmoedigen, doch was niet dol

op soortenjagerij. De ‘spelregels’

waren (voor die tijd) eenvoudig.

De bellijst bestond steeds voor

eenjaar, van ledenvergadering

tot ledenvergadering. Wie op de

lijst wilde staan moest zijn of haar

telefoonnummeraan een coördi-

nator doorgeven.

Alle deelnemersstonden op een

lijst. Wie een waarneming doet,

belt de volgende op de lijst en

geeft details over de soort en

vooral de plaats. Als de vol-

gende nietopneemt, belt de eer-

ste net zo lang verder tot deze

gehoor krijgt(l). De coördinator

moest altijd ingelicht worden, zo-

dat deze weet dat er een bel-

ronde loopt. Het bellen gaat
door totdatde waarnemer zelf

telefoon krijgt en dus de cirkel

gesloten is.

Bij de aankondiging in de Kor-

haan verwachtte men dat de lijst
niet lang zou worden: ‘alleenbij

bijzondere waarnemingen zoals

kraanvogels, zeearend en ooie-

vaar en dergelijke’ (Ruiter 1993).
Of de bellijst populair is geweest
is niet bekend. De lijst is echter

niet populair genoeg gebleken

om er later nog eens over te pu-

bliceren.

Ontstaan van het Goois Vogel-

net.

In 1997is binnen de toenmalige

subgroep communicatie het idee

geboren om interessante wetens-

waardigheden, zoals ‘een bijzon-
derewaarneming in ons werkge-

bied, een interessante excursie of

lezing, een oproep voor hulp bij

wintervoedering en ga zo maar

Op donderdagavond 15 mei

2002stonden Erik Hans van Stigt

Thans, Auke Douma en schrijver

dezes voor dedeur van Hans van

Oosterhout. Deze avond zou de

10008 e-mail van het Goois Vo-

gelnet de wereld ingezonden

worden. Een nietonbelangrijke

gebeurtenis om even bij stil te

staan.

Bestuurslid CommunicatieAuke Douma (links) en voorzitter Erik Hans

van Stigt Thans feliciteren Hans van Oosterhout(rechts).

Foto: Mare van Houten
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door', te bundelen. Toen zat men

al midden in de tijd van automa-

tisering en internet. En zo ont-

stond het Goois Vogelnet. Ieder-

een die in het bezit is van een PC

met een internet-aansluiting en

met een e-mailadres, kon mee-

doen. Gratis en voor niets. De

trekkers van heteerste uur van

dit project waren Pieter Schut en

Willem-Jan Hoeffnagel.

De eerste editie van het Goois

Vogelnet is verzonden in juni
1997. Dat was toen een experi-

ment. In eerste instantie had de

mailing het karakter van een

nieuwsbrief, waarbij dusvaak ver-

schillendewaarnemingen van de-

zelfde soort ‘bij elkaar geveegd’
werden. Het oorspronkelijke idee

was om op deze manier meer

effectief iets te doen aan fenolo-

gie (eerste waarnemingen) en het

vastleggen van bijzondere waar-

nemingen voor hetarchief van de

vogelwerkgroep (Schut 1997).

Het jaar 1997 is in decyberwe-

reld een eeuwigheid geleden. Er

waren veel mindervogelaars die

over een mailbox beschikten en

al actief waren met internet of an-

derevormen van e-info. Het GVN

was dus een slow-starter.

Eigenlijk is nummer 2, versche-

nen op 10 augustus 1998, dus

bijna vijf jaar geleden, het échte

begin van het Goois Vogelnet.

Ook deze verscheen nog in de

vorm van een gemailde nieuws-

brief, die om de veertien dagen

verscheen. Dit mailberichtwerd

ontvangen door 29 ‘abonnee's’,

toen vrijwel allemaal leden van

de Vogelwerkgroep Het Gooi en

Omstreken. In totaal 47 maal is

het Goois Vogelnet in bulletin-

vorm verschenen.

Voor leden die niet volledig com-

putergestuurd doorhet leven gin-

gen werd er in de Korhaan een

artikel met bijzondere waarne-

mingen aan gewijd (Schut 1998).

Weer later, op 19 februari 2000,

begon het Goois Vogelnet in de

huidige vorm. Toen is bericht

nummerOOt verschenen. Belang-

rijkste reden om dit te doen was

dat deze vorm nog sneller is en

daardoorveel effectiever. Een

bijzondere waarneming kan nu

enkele uren later ook door ande-

ren worden opgespoord.

Vrij snel kreeg het Goois Vogel-

net ook navolgers in Amsterdam,

Flevoland en Utrecht en inmid-

dels misschien wel veel meer.

Hoewel het altijd een initiatief van

de vogelwerkgroep is gebleven,

zijn er inmiddels ook vele niet

leden aangesloten.

Het GVN anno nu

Het GVN heeft momenteelzo’n

300 leden en wekelijks komen

daarnog mensen bij. Veelal door

anderenin het veld geattendeerd

op het bestaan van het GVN.

Snel rekenen leert dat er in de

afgelopen jaren, sinds het opzet-
ten van het GVN door Pieter

Schut, een kleine 200.000 mail-

tjes de wereld in zijn gestuurd....

Dat al die providers dataankun-

nen....

Regelmatig worden er mensen in

het veld gezien met een uitge-

print mailtje op een beschreven

plek om naar een gemelde vogel
te kijken of te zoeken.

Uiteindelijk is dat toch waar het

GVN voor bedoeld is, het delen

van waarnemingen van leuke en

soms zelfs zeldzamevogels in

ons werkgebied. Ook is er, sinds

het GVN bestaat, een grotere

verbondenheidontstaanonder

de Gooise vogelaars, zo langza-

merhand zijn er hele telefoon-

groepen aan het ontstaanvan

vogelaars dieelkaar telefonisch

op de hoogte houden van hun

waarnemingen!

Toekomst

De kracht van de e-mailgroep ligt

nog steeds in de communicatie:

het elkaar op de hoogte houden

van (vogel-)waarnemingen. Het

is daarom goed dat er steeds

meer actieve ledenhun waarne-

mingen doorgeven.
Wel dienen we ervoor te zorgen

datwe niet verwenden gewend

raken; het op een ochtend waar-

nemen van ogenschijnlijk ‘ge-

wone’ soorten als waterrat, havik,

purperreiger, kluut of kleine

plevier wordt al snel betiteld met

'weinig te zien’ of ‘het gewone

spul’. Een soort als bijvoorbeeld
de Turkse tortel, Vogel van het

Jaar 2003, zie je eigenlijk niet op

hetbeeldschermlangskomen.

Dat is jammer, want van deze

ogenschijnlijke gewone vogel

weten we eigenlijk niet hoe het

zit met de aantallenen de ver-

spreiding tussen de Eem en de

Vecht. Meldt u dus alle interes-

sante waarnemingen op het in-

middels bekende e-mail adres.

Mocht u niet beschikken over

een pc met een internet-aanslui-

ting dan kunt u altijd nog uw

waarnemingen op de overbe-

kende waarnemingskaartjes vast-

leggen.

Terug nu naar die avond van de

duizendste e-mail. Zoals gezegd
‘overviel’ een kleine delegatie van

het bestuur de coördinator en

verzendervan dee-mails, Hans

van Oosterhout. Deze ontving
een door Rietje Veltkamp ont-

worpen oorkonde en een fles

wijn.
Enkelen waren getuigen bij het

verzendenvan de duizendste

mail; echter zondereen vogel-
bericht, maar een woord van

dank aan iedereenvoor hun inzet

en vooralvoor het sturen van de

mailtjes met waarnemingen, zon-

der hen zou het GVN weinig
voorstellen!

Een paar dagen later ontvingen

wij een bericht van Hans datwe

hem hadden moeten latenweten

dat er een artikeltje in, onder

meer, De Gooi- en Eemlander

over het heugelijke feit gestaan
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heeft. Hij werd, naar eigen zeg-

gen, werkelijk platgemaild met

nieuweaanmeldingen...

Wij allen zijn Hans van Ooster-

hout en ook Pieter Schut dank-

baar dat zij dit communicatie-

middel hebben opgezet, bijge-
houden en onderhouden.Wij ho-

pen dan ook dat Hans er nog

lang mee doorgaat, want het

voorziet duidelijk in een be-

hoefte!

Voor aanvullingen in detekst

dank ik Pieter Schut en Hans van

Oosterhout.
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