
broedplaats heeft. Er zou er eentje in het bos bij de 
camping broeden, maar waar? Dan is het 
makkelijk, dat er op de camping nog wat andere 
Zweedse vogelaars waren, want enkele van hen 
konden ons de plek ongeveer aanduiden. Bij onze 
zoektocht ontmoetten we nog andere vogelaars en 
gezamenlijk probeerden we deze Sperwergrasmus 
te ontdekken. We hadden de moed al bijna 
opgegeven, toen we ineens boven een hoge struik 
aan de rand van het bos een flinke Grasmus 
omhoog zagen vliegen. Het verschil met een 
gewone Grasmus is in de eerste plaats de zang, die 
toch wel behoorlijk luider is. Als je verder goed 
kijkt kun je de gestreepte tekening op zijn borst 

onderscheiden, maar toch is deze gestreepte 
dwarstekening niet altijd even duidelijk, zoals die 
in de handboeken afgebeeld staat. En dan de gele 
ring om het oog, die we ook duidelijk konden zien. 
Rest ons nog even te vermelden, dat we vaak 
zowel bij het begin als bij het  einde van onze 
tochten nabij de camping uitgeleide werden gedaan 
door zowel een Kwartelkoning als een Kwartel. 
Heerlijke geluiden!  
Dit is nog maar een flauwe afspiegeling van alles, 
wat we daar gezien hebben. We konden ook ruim 
de tijd nemen, want we zijn bij elkaar ruim 6 
weken op pad geweest. Een heel fijne ervaring.  

 

 
Gezien op internet 

 
Als secretaris van onze vereniging surf ik vaak 
door de digitale wereld en zie ik vaak leuke, 
nuttige of handige internetsites waar ik u graag 
in het vervolg op wil wijzen. Misschien zijn er 
sites bij die u al lang kent of gebruikt, maar 
voor anderen zijn deze hopelijk weer nieuw. 
Heeft u een site die u met ons wilt delen mail 
hem dan even naar mijn e-mailadres 
c.schrameijer@planet.nl  en ik zal hem de 
volgende keer vermelden. 
 
Ik wilde beginnen met de site van 
http://www.ivnvechtplassen.org/ivn_vogels  
Op deze site zijn heel veel Nederlandse vogels 
en planten te vinden te veel om op te noemen, 
ook geluiden en vindplaatsen zijn prima te 
vinden. Let wel als u het adres intypt op het 
laatste streepje dit moet onderaan staan anders 
werkt hij niet. 
 
Ook een aanrader is de site van Nico de Haan ,  
http://www.vogelskijken.nl  
Hier is het niet alleen mogelijk om de 
belevenissen van Nico in vogelrijk Nederland 
te volgen. Ook biedt hij de mogelijkheid om 
via een wekelijkse e-mailcursus vogels te leren 
herkennen.  

Zowel de beginnende enthousiasteling als de 
meer gevorderde vogelaar kan middels een 
proefles kijken of het wat voor hem is. 
 
Op de site http://www.vogelkijkhut.nl  zijn alle 
interessante vogelplekken van Nederland 
online in kaart gebracht. Nu kun je altijd op 
zoek gaan naar een voor jouw geschikte 
locatie in de buurt van je huis of je 
vakantieadres. 
 
Een andere leuke site is die van 
http://www.vogeldagboek.nl    
Op deze site, waar je je gratis voor kunt 
aanmelden, krijg je  schitterende foto’s en het 
laatste nieuws wat er in de omgeving van de  
Starrevaartseplas te zien is. 
 
Als lid van de VAN ( vereniging amateur 
natuurfotografen )wilde ik u elke keer een site 
van een VAN fotograaf geven die schitterende 
foto’s maakt. Deze keer is het de site van 
Gerard Oostermeijer, 
http://www.oostermeijerphotography.nl/  
Deze fotograaf werkt graag in zwart –wit 
beelden en is erg goed in landschappen. 
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Veel plezier met het surfen. 

http://www.ivnvechtplassen.org/ivn_vogels
http://www.vogelskijken.nl/
http://www.vogelkijkhut.nl/
http://www.vogeldagboek.nl/
http://www.oostermeijerphotography.nl/



