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Heel veel sneep

Boomkikkervlieg
Wij ontvingen deze mooie foto van Hennie Zeij die op 23 
september in natuurgebied De Brand deze boomkikker 
waarnam. Niet duidelijk is of de vlieg eitjes wilde afzetten 
op de boomkikker of gewoon een rustplekje vond op de 
boomkikker. (Foto: Hennie Zeij)

In het weekend van 6-8 oktober 2017 vond voor de 15e keer het 
RAVON-vissenweekend plaats. Dit keer was de uitvalsbasis het 
Gelderse Hengelo. Met een groep van ruim 50 deelnemers was 
het ook dit jaar weer een zeer geslaagd weekend met veel leuke 
excursies, lezingen en gezellige avonden. Gewapend met zegen, 
schepnetten en zaklampen zijn wij op pad gegaan om zoveel 
mogelijk vissoorten te vinden. Door zegentrekken in de kribben 
van de IJssel, het uitkammen van de beekjes, en vele slootjes 
zijn er veel vissoorten gevangen, waaronder jonge blauwneus, 
kopvoorn en barbeel. Maar ook grote modderkruipers, palingen, 
serpelingen en heel veel sneep. De altijd spannende visquiz 
opgesteld door Martijn Schiphouwer is dit jaar voor de tweede 
keer gewonnen door Remco Ploeg. Het complete verslag van 
dit fantastische weekend is terug te vinden op de RAVON-site: 
www.ravon.nl/vissenweekend

Mick Vos

Vertrapt
Op 20 september deed ik wel een heel vreemde en lugubere vondst. Bij een 
bezoek aan de Terwispeler Grootschar, waar ik voor Staatsbosbeheer monitoor, 
zag ik bijgaande bruine kikker springen. Het dier sprong erg levendig voor mijn 
voeten vandaan en het leek in het hoge gras alsof het een prooi in zijn bek had. 
Toen ik de kikker uiteindelijk ving, bleek het echter niet om een prooi te gaan wat 
uit zijn bek hing, maar om de inwendige organen van het dier zelf. Ik kan maar 
een oorzaak bedenken en dat is dat één van de daar grazende Drentsche schapen 
op de kikker hebben getrapt. Dat het dier nog zo levendig was mag best een 
wonder heten . . .

Jelle Hofstra

Zegentrek in de kribben van de IJssel tijdens het RAVON-
vissenweekend 2017. (Foto: Mick Vos)


