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Cursusprogramma 2012 voor
professionals
De Steunstichting VZZ organiseert in
2012 diverse cursussen voor professio-
nals. Nieuw dit jaar is de cursus ‘La-
nenbeheer voor vleermuizen’ in
Noord-Brabant in samenwerking met
Probos. Andere cursussen die dit jaar
op het programma staan zijn de ‘WABO-
workshop Natuur’ (samen met Ekotree),
‘Herkennen van potentiële vleermuis-
waarden in het kader van quickscans en
ander ecologisch vooronderzoek’ en
‘Vleermuizen en Planologie’. Ook zal er
komend voorjaar een meerdaagse bat-
detectorworkshop worden gegeven. 
Data en nadere informatie zijn te vinden
op www.zoogdiervereniging.nl

Landelijke Zoogdierdag en
ALV op 21 april
Op zaterdag 21 april a.s. organiseert de
Zoogdiervereniging haar Landelijke
Zoogdierdag en de Algemene Ledenver-

gadering. Dit jaar staat deze themadag
in het teken van het Jaar van de Bever.
Deze dag wordt in Nijmegen gehou-
den. Op het programma staan verschil-
lende lezingen over bevers en andere
watergebonden zoogdieren zoals de
otter. Kijk voor het programma en infor-
matie over hoe aan te melden op
www.zoogdiervereniging.nl.

Zoogdiervereniging heeft
nieuwe voorzitter en directeur
Omdat voorzitter Jacob van Olst aan het
eind van zijn derde termijn was geko-
men en directeur Jos Teeuwisse met
pensioen ging, zijn er afgelopen tijd voor
hun posities nieuwe personen gezocht. 
Inmiddels is Hans van Dord benoemd
als de nieuwe voorzitter van de Zoog-
diervereniging en Steunstichting VZZ (de

werkorganisatie van de vereniging).
Hans van Dord is nieuw voor de Zoog-
diervereniging, maar zeker niet voor de
wereld van de Particuliere Gegevensbe-
herende Organisaties (PGO’s). Momen-
teel is hij ook voorzitter van FLORON en
eerder was hij een lange periode voor-
zitter van SOVON. Inmiddels is hij ge-
pensioneerd, daarvoor werkte hij bij
Arcadis en de Rijksdienst voor de IJs-
selmeerpolders. Rob van Westrienen is
directeur a.i. van zowel de vereniging als
de werkorganisatie geworden. Rob van
Westrienen blijft daarnaast ook direc-
teur van RAVON. Rob was sinds sep-
tember 2011 al interim bedrijfsleider bij
de Steunstichting VZZ, zodat Jos Teeu-
wisse deels kon worden vrijgemaakt om
de samenwerking tussen de werkorga-
nisaties van de Zoogdiervereniging en
RAVON te onderzoeken. Deze samen-
werking zal naar verwachting steeds
meer vorm krijgen, met het huidige in-
terim directeurschap als duidelijk voor-
beeld daarvan. Rob van Westrienen is
zowel directeur a.i. van de vereniging als
van de werkorganisatie. In de dagelijkse
praktijk zal Stefan Vreugdenhil als MT-
lid bij de werkorganisatie optreden als
contactpersoon voor verenigingszaken.

Beverwerkgroep Nederland
heet voortaan Calutra!
2012 is door de Beverwerkgroep en
Zoogdiervereniging uitgeroepen tot het
Jaar van de Bever. Ondanks dat beide
momenteel erg druk bezig zijn met het
organiseren van het ‘Jaar van de Bever’,
is er toch nog tijd voor ander heugelijk
nieuws. Vanaf heden gaat de Bever-
werkgroep haar werkveld uitbreiden en
ook aandacht besteden aan een ander
Nederlands watergebonden zoogdier:
de otter! Natuurlijk dekt de naam Be-
verwerkgroep hierdoor de lading niet
meer. De werkgroep zal dus in de toe-

komst door het leven gaan onder de
naam ‘CaLutra: Bever- en otterwerk-
groep Nederland’. Deze nieuwe naam is
ontstaan uit een samenvoeging tussen
de Latijnse namen van de bever en
otter, respectievelijk Castor fiber en
Lutra lutra. Dat de samenvoeging van
otter en bever in één werkgroep zo gek
nog niet is, hebben de dieren de afgelo-
pen tijd zelf bewezen door de recente
vondst van een otter in een oude bever-
burcht in het Zuidlaardermeer! We
hopen in de toekomst op meer plaatsen
zo’n mooie samenwerking tussen de
dieren te gaan zien als beide soorten
zich verder door Nederland verspreiden.
Op 21 april is de officiële aftrap van het
Jaar van de Bever tijdens de Landelijke
Zoogdierdag. Deze dag staat in het
teken van de bever en andere waterge-
bonden zoogdieren. Kijk voor meer in-
formatie op www.zoogdiervereniging.nl.

Afscheid Jos Teeuwisse
Na zes jaar directeur te zijn geweest van
de Zoogdiervereniging en Steunstichting

VZZ nam Jos Teeuwisse op 27 januari
officieel afscheid. Bij zijn vertrek werd
stilgestaan tijdens een minisymposium
‘De toekomst van de natuursector. Di-
verse sprekers gaven vanuit verschil-
lende invalshoeken hun visie op dit
thema. De presentaties zijn terug te vin-
den op de website. Namens de collega’s

Kort nieuws
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Twee vleermuizen op stelten bieden het cadeau
aan. Foto Herman Limpens

Film

De dvd bevat drie documentaires, alle-
maal gefilmd door Willy zelf. De kortste is
voor een leeftijdsgroep van 5-8 jaar (15
minuten), de volgende voor 9-12 jaar (20
minuten) en de langste (30 minuten) voor
volwassenen. Het brengt het wel en wee
van de Limburgse bever (en zijn omge-
ving) in ieder geval prachtig in beeld!
De dvd-hoes ziet er erg leuk uit. Het menu
daarentegen herinnert je er helaas wel
aan dat de dvd in eigen beheer is uitgege-
ven. Gelukkig laten de beelden uit de do-
cumentaires je dat weer helemaal
vergeten. Alle drie de delen zitten vol met
mooie, soms ook erg grappige filmpjes
van Nederlands grootste knaagdier. Ook
de feitjes die Willy erbij vertelt zijn erg

leuk om te horen, zeker voor mensen die
nog niet zo veel van bevers weten. Helaas
heeft Willy moeite om het enthousiast
over te brengen door de ietwat overdreven
articulatie, waardoor het soms wat lang-
dradig wordt. Gelukkig hoeft dit geen be-
lemmering te zijn door de mooie beelden.
Je kan niet naar deze beelden kijken zon-
der verliefd te worden op dit lompe dier.
En ook de stukjes waarin niets wordt ver-
teld worden begeleid door goed passende
muziek. 
Zelf vond ik de versie van 20 minuten het
leukst om naar te kijken. Iets minder
strak dan de documentaire voor volwas-
senen, maar wel met alle vergelijkingen
van de beelden die ook in de versie voor 

de jongste kijkers
zitten. Vooral het mu-

ziekje onder de wandelende
bever maakte me erg aan het la-

chen. Aangezien ik zelf geen ervaring heb
met kinderen, kan ik moeilijk inschatten
in hoeverre de leeftijdscategorieën klop-
pen bij de tekst, maar ik denk dat het wel
goed zit. Ideaal dus om tijdens biologie-
lessen op basisscholen te vertonen.
Het is niet een film die je ’s avonds met
wat chips op de bank kan bekijken, maar
zeker wel een erg leerzame en mooi ge-
filmde documentaire. Willy de Koning is
natuurlijk geen David Attenborough, maar
als je zulke leuke, sprekende beelden
weet te filmen, is dat ook niet nodig.
Laat ik afsluiten met de opmerking dat ik
het absoluut niet eens ben met wat er op
de voorkant van het hoesje staat: “Ooit
zelf een bever gezien? Nee? Kijk dan
gauw, want op deze films zijn voldoende
bevers te zien!” Ik heb al vaker bevers en
hun bouwwerken gezien, maar ik vond het
nog steeds leuk om de dvd te bekijken!
Het is dus zeker niet alleen leuk voor
mensen die nog nooit een bever hebben
gezien.

De dvd is voor €15,00 (excl. verzendkos-
ten) per e-mail te bestellen via 
willydekoning@home.nl

Dvd ‘Bevers in Nederland’
Als voorzitter van de Beverwerkgroep Nederland had ik al veel ge-

hoord over de erg leuke nieuwe filmpjes van Willy de Koning. Maar

ik had, tot mijn grote spijt, de dvd nog niet onder ogen gehad. Ik

was dan ook blij verrast toen ik gevraagd werd om de DVD te be-

kijken en een recensie over te schrijven, eindelijk kon ik mijn

nieuwsgierigheid uitleven.

Jolanda Snellenberg

Nieuws van de Zoogdiervereniging (Nederland) en van de 
Zoogdierenwerkgroep en de Vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt (Vlaanderen).


