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Verenigingsnieuws

Pluisdag
24 oktober

Opgave: stort f 5,- op postgiro

2050298 ten name van de Veld-

werkgroep VZZ te Grootebroek,

onder vermelding van "Pluisdag
oktober"

beren te verkrijgen van de

verschillende muizensoor-

ten. Opgave door storting van

f25,- op giro 2050298 ten

name van de Veldwerkgroep
VZZ te Grootebroek onder

vermelding van "Muizen-

weekend”. Opgave uiterlijk

20 augustus, maximumaantal

deelnemers 25.

Jeroen Reinhold

Zomerkamp
Veldwerk-

groep
Het zomerkamp van de Veld-

werkgroep VZZ vindt plaats

in Villers-en-Argonne, 50 km

ten westen van Verdun van 1

t/m 8 augustus. Het belooft

een erg leuke week te worden

waarbij we aandacht zullen

besteden aan het voorkomen

van muizen in bomen en aan

een methode om dwergmui-
zen vast te stellen. Opgave
dient te geschieden door

overmaking van f175,- op giro
2050298 ten name van de

Veldwerkgroep VZZ te Groo-

tebroek onder vermelding
van "Frankrijk”. Het maxi-

maal aantal deelnemers is 25.

Jeroen Reinhold

Muizenkamp
Lingegebied
In tegenstelling tot voor-

gaandeberichten in Zoogdier
zal het muizenkamp plaats-
vinden in het Lingegebied in

het weekeinde van 25 t/m 27

september. Na een geslaagd
vleermuizenkamp te Acquoy

zal de veldwerkgroep in sep-

tember hier een indruk pro-

Aflossing Veld-

werkgroep
België
Sedert enkele jaren beschikt

de VZZ ook in België over

een materiaaldepot van de

Veldwerkgroep. Het beheer

ervan was toevertrouwd aan

Wilfried Allaerts. Aangezien

Foto Jeroen van der Kooij

De tafel is gedekt: het pluizen van

braakballen kan beginnen.

Op zaterdag 24 oktober vindt

de derde VZZ-pluisdag
plaats. De dag wordt ingeleid

door een dialezingover sche-

delkenmerken van muizen,
die belangrijk zijn bij het plui-
zen van braakballen. Hierna

volgt er een voordracht door

J.R Bekker of door B.J. Te-

rinck over het determineren

van zoogdierharen met be-

hulp van de microscoop. Na

de lunch zullen braakballen

afkomstig uit de Argonne

worden geplozen. In deze

partijen kunnen de schedel-

en skeletresten van de voor

de Nederland wat onbeken-

dere soorten als veldspits-

muis, ondergrondse woel-

muis en eikelmuis aanwezig

zijn. Verder wordt er op deze

dagnader ingegaanop het on-

derscheiden van de gewone

bosspitsmuis en de tweekleu-

rige bosspitsmuis, de huis-

spitsmuis en de veldspitsmuis
en het determineren van de

muizenen herkennenvan het

geslacht aan hand van bek-

kenbeenderen. De dag is zo-

wel voor beginnelingen als

voor ervaren pluizers be-

doeld.

De pluisdag duurt van

11.00 uur tot 17.00 uur en het

maximum aantal deelnemers

is 25. Deelnamekosten bedra-

gen f 5,- (Bfr 90), inclusief

koffie of thee, maar lunch-

pakket zelfmeenemen. Infor-

matie: Jeroen van der Kooij,

Doornekampseweg 8, 6866

BG Heelsum (08373-17937).
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Wilfried om beroepsredenen

de laatstejaren veel tijd in het

buitenland doorbracht, was

het soms moeilijk om dit ma-

teriaal op korte tijd geleend te

krijgen. Op verzoek van Wil-

fried is gezocht naar een

nieuw adres. Dit werd gevon-

den bij Johan Vandewalle,
Grensstraat 133, 2950 Kapel-

len. (Telefoon 03-6441726,
fax 03-6444280). Het bestuur

van de VZZ dankt Wilfried

voor zijn jarenlange inzet

voor de vereniging in het al-

gemeen en voor de Belgische
afdeling van de Veldwerk-

groep in het bijzonder.
Victor van Cakenberghe

Zoogdier(en)
raken beken-

der

Soms is het nodig principes

even aan de kant zetten.

Neem nou ongevraagd druk-

werk. De meeste mensen er-

geren zich aan het reclame-

materiaal dat dagelijks in de

brievenbus valt. Vaak belan-

den deze folders ongelezen

bij het oud papier. Het maken

van reclame is echter ook

voor ideële instellingen
(brood)nodig. Ledenwerfac-

ties via de brievenbus zijn al-

lang geen onbekend ver-

schijnsel meer. Ook wij heb-

ben ons er aan bezondigd.
Om de zoogdieren verder te

populariseren en om meer

abonnees te werven voor ons

blad is er in het najaar 1991

’direct mail’ verzonden aan

potentiële klantgroepen. Een

selectie van adresbestanden

van aanverwante organisaties
is gebruikt om Zoogdier 91/3

in groten getale te versturen.

Uit de reacties tot nu toe is op

te maken dat dit ongevraagde
drukwerk niet ongewenst is

geweest. Deze mailing werd

mogelijk gemaakt door een fi-

nanciëlebijdrage van het We-

reld Natuur Fonds.

Nicoline Elsink

Nota Jacht en

Wildbeheer

Enkele maanden geleden
heeft staatssecretaris J.D. Ga-

bor de Nota Jacht en Wildbe-

heer voor commentaar rond-

gestuurd aan allerlei instan-

ties. Ook de VZZ heeft daar-

op gereageerd. Met een aan-

tal andere organisaties op het

gebied van natuur- en dieren-

bescherming werd een geza-

menlijk algemeen commen-

taar opgesteld. Daarnaast

schreef de VZZ een specifiek

op zoogdieren gerichte reac-

tie. Beide stukken zijn te om-

vangrijk om in Zoogdier ge-

publiceerd te worden, maar

belangstellenden kunnen het

kosteloos bij het bureau van

de VZZ aanvragen.
Joep van de Laar

secretaris VZZ

Nieuwe voor-

zitter NCBR

Na precies tien jaar lang de

sturendekracht van de NCBR

te zijn geweest, heeft Dirk

Criel onlangs zijn voorzitter-

schap neergelegd (zie inter-

view) en aan Benoit De Loose

doorgegeven. Benoit is niet

nieuw binnen de NCBR. Als

lid van het eerste uur hield hij
zich heel bescheiden bezig

met de bescherming van de

das en vanuit deze hoek is hij

steeds intenser bij het be-

stuur van de vereniging be-

trokken geraakt. Voor hem

ligt nu de taak om de toekom-

stige koers van de vereniging
te bepalen. Zeker is dat voor-

eerst ruime aandacht wordt

geschonken aan de verdere

bescherming van de das,
voornamelijk in Limburg en

het Waalse taalgrensgebied.
De nieuwe voorzitter ziet

zich gesteund door een ge

Themadag
Zoogdieren &

Wetlands

Ter gelegenheidvan het veer-

tigjarig bestaan van de VZZ

zal er op 13 november 1992

een themadag plaatsvinden
met als onderwerp ’Zoogdie-

ren & Wetlands'. Waterrijke

gebieden hebben dikwijls een

grote natuurlijke waarde. De

internationalerichtlijnen, die

voor deze gebieden gelden,

hebben vooral betrekking op

vogels. De waarde van water-

rijke gebieden voor zoogdie-
ren is nogal onderbelicht.

Verschillende bedreigde
zoogdiersoorten leven in dit

soort gebieden; denk aan

noordse woelmuis, otter en

waterspitsmuis. Als foera-

geergebiedzijn wetlands vaak

van grote betekenis voor

vleermuizen. Een goede ver-

binding met omliggende ge-

biedenis voor hun essentiëel.

Het beheer van waterrijke ge-

bieden is momenteel vooral

afgestemd op vegetatie en vo-

gels. Met het oog op zoogdie-
ren zal het beheer wellicht

bijstelling verdienen. Op de

themadag zullen deze onder-

werpen uitgebreid aan bod

komen. Voor meer informa-

tie (plaats, programma) zie de

volgende Zoogdier. Noteert u

alvast de datum?

Floor van der Vliet
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heel nieuwe beleidsploeg die

hem met raad en daad ter-

zijde staat. Dirk staat voor-

taan voor andere taken, maar

verdwijnt uiteraard niet hele-

maal van het toneel. Hij zal

vooral een adviserende taak

krijgen.
De nieuwe voorzitter is te-

lefonisch te bereiken op het

nummer 03-7713827. Het se-

cretariaat wordt waargeno-

men door Inge Verstrepen

(telefoon 03-6530655). Pen-

ningmeester is Marleen Lo-

veniers. De projectopvolging
is in handen van PaulRoijers.

Inge Verstrepen
secretaris NCBR

Algemene le-

denverga-
dering VZZ

De jaarlijkse Algemene Le-

denvergadering van de VZZ

werd gehouden op 25 april

1992 te Arnhem. 31 Leden

woonden de bijeenkomst bij.
Het jaarverslag over 1991

werd met enige kleine wijzi-

gingen goedgekeurd. De be-

groting voor 1992 is voorzich-

tig van opzet. De financiële

speelruimte wordt kleiner

door het aflopen van het

Zoogdierpromotieproject.
Daarkomt bij dat de huur van

de nieuwe kantoorruimte in

Utrecht een relatief zware

kostenpost vormt. Een aan de

directie Natuur, Bos, Land-

schap en Fauna van het Mi-

nisterie van Landbouw, Na-

tuurbeheeren Visserij gericht
verzoek om een bijdrage in de

huurkosten is inmiddelsafge-
wezen. Het bestuur blijft pro-

beren langs andere weg finan-

ciële middelente verwerven.

Een belangrijk onderwerp

op deze vergadering vormde

het door het bestuur aan de

leden voorgelegde concept-

beleidsplan. Dit behelst een

overzicht van door de VZZ na

te streven doelen, uitmon-

dend in een lijst van activitei-

ten die zo mogelijk in het ko-

mende verenigingsjaar zullen

worden uitgevoerd. Op ver-

zoek van de aanwezigen zal

het plan nog verder worden

uitgewerkt; tijdens de ALV

van 1993 zal het bestuur aan-

gevenwelke elementenuit de

activiteitenlijst zijn gereali-

seerd.

Als onderdeel van het con-

cept-beleidsplan werd ook

een voorstel tot aanpassing

van de structuur van de VZZ

gepresenteerden tevens werd

er een voorstel gedaan om te

komen tot een systeem van

getrapte contributie. In de

discussie hierover kwam naar

voren dat aan de beoogde ver-

anderingen nog heel wat pro-

blematische kantjes kleven.

Het bestuur heeft daarop het

voorstel ingetrokken. De be-

doeling is nu om met een na-

der uitgewerkt voorstel terug
te komen in een later dit jaar
te beleggen extra Algemene

Ledenvergadering.
Tenslotte vonden er ook

enkele wisselingen in de sa-

menstelling van het bestuur

plaats. Zowel Marius den

Boer (voorzitter) als Jan

Swart (penningmeester) tra-

den af. Zij werden opgevolgd
door Sim Broekhuizen (Be-

nnekom) respectievelijk Jan

Piet Bekker (Veere); de laats-

te had reeds zitting in het al-

gemeenbestuur. Verder wer-

den op voordracht van het be-

stuur Rogier Lange (Amster-

dam) en Herwig Leirs (Ant-
werpen) tot bestuurslid ver-

kozen.

Joep van de Laar

secretaris VZZ

Rectificatie

In het vorige nummer van

Zoogdier is op bladzijde 34 de

naam van Jac Gazenbeek he-

laas fout gespeld als Jac Gla-

zenbeek. Waarvoor onze ex-

cuses.

De redactie


