Redactioneel
De afgelopen twee jaar hebben we regelmatig de gang naar het uitvaartcentrum
gemaakt. We hebben afscheid genomen van vele illustere vogelaars die aan de
wieg hebben gestaan van onze huidige Vogelwerkgroep, het VRS Van Lennep en het
vogelonderzoek in onze regio. Denk hierbij aan Truus Bloem, Cor de Groot, Klaas
Postuma, Chris van Deursen, Hans Schouten en recentelijk Jan van Tussenbroek
(zie ook verder in dit nummer).

Een vrouw en mannen die groot zijn geworden met ‘Zien is Kennen’, trots waren op
hun eerste onscherpe zwart/wit vogelfoto’s, de eerste geringde vogels en de gestencilde mededelingenblaadjes van de net opgerichte VWG Haarlem. Heerlijk om nog
eens te grasduinen door al die broedvogelverslagen, trektellingen van het eerste uur
en ringgegevens (zie ook Trektellen.nl). Respect ook voor de kwaliteit en gedetailleerdheid van deze onderzoeksgegevens, ondanks het pionieren met beperkte middelen. En zeker ook een verplichting aan de huidige generatie om, mede in de geest
van onze voorgangers, dit onderzoek en bescherming voort te zetten.
Gelukkig zien we ook een nieuwe generatie vogelaars ontspruiten, ook in onze regio.
Veel lof voor Johan Stuart en zijn kompanen die al vele jaren de drijvende krachten
zijn achter de Jeugdvogelclub en alle cursus- en excursieleiders die enthousiast
hun kennis overdragen aan de vogelaars in de dop. Ook tv-programma’s zoals
‘Vroege Vogels’ en ‘In de ban van de Condor’ maken het dat het vogels observeren
(en dus niet ‘spotten’!) een vlucht heeft genomen. Veelal betreft dit genieten in de
natuur en af en toe een waarneming invoeren op Waarneming.nl.
De uitdaging voor ons allen is nu om deze ontspruitende vogelaars en vogelaartjes
(nog) actiever te krijgen in ons vogelonderzoek en beschermingswerk. Vele handen
maken licht werk !
In bijvoorbeeld een vissersdorp zoals Katwijk, zie je dat dit al vele jaren leidt tot een
hele horde aan nieuwe, actieve- en ook deskundige vogelaars. Ook hier hebben een
aantal ervaren rotten de kar getrokken en de jeugd enthousiast gemaakt voor onze
mooie hobby ! Op de bekende trektelpost ‘De Puinhoop’ of de zeepost ‘Hotel Savoy’
in Katwijk staan, vooral in het najaar, (bijna) dagelijks de nodige tellers die de
vogeltrek minutieus in kaart brengen en dit al vele jaren lang ! En het is nog gezellig
ook !
In vergelijking hiermee zijn de trektelposten in onze regio (: Parnassia, IJmuiden en
Bloem) de laatste jaren wat aan het wegkwijnen en is fris telbloed zeker gewenst.
Ook beide Vogelringstations (: AWD en Van Lennep) kunnen zeker nog actieve leden
en donateurs gebruiken !
En wat te denken van onze vereniging. Of het nu om een bestuurstaak gaat, PR,
veldwerk, natuurbescherming, de Fitis: extra handen zijn zeer welkom!
Op naar een jaar 2016 met vele leuke vogelwaarnemingen, een prima trektel- en
ringseizoen en vier Fitissen boordevol interessante verhalen van onze leden !
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