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OVERLIJDENSBERICHT VAN EEN TROUWE BLAUWE MAKKER 

Met droevenis meld ik u het heengaan van de trouwe eter van de door u 
lieflijk aangebrachte schelviskoppen, kippenekjes, ééndagskuikentjes, 
gehaktballen of ander welvaarts-afval. Hij zal u nooit meer opwachten 
bij Hoornsloot of Excursiepad, hij is niet meer, onze mooie A 3, 
Blauwe Reiger, geboren, getogen en gestorven in ons geliefde Bos. 

Velen onzer hebben hem van dichtbij kunnen waarnemen, in volle 
glorie en reigerpracht, gekonditioneerd op dichtklappende autopor
tieren en oude dametjes in het bezit van veelbelofende plastic zakken. 

Geboren in begin mei 1976 en op 11 juni van datzelfde jaar bijge
schreven bij de burgelijke vogelstand in Arnhem (geregistreerd onder 
nummer 7.026.754) werd hij nadien talloze malen gesignaleerd tussen 
Meerzicht en Tribune, van Grote Vijver tot Nieuwe Meer. Dankzij de 
goede zorgen van zovelen beleefde hij slechts een kortstondige jeugd. 
Zo bereikte hij reeds in 1978 het fraaie IIB stadium en vertoonde dat
zelfde jaar reeds zijn verleidingskunsten aan het vrouwelijk reiger
volk. Toen speelde zijn onervarenheid hem nog parten en bezweek het 
vrouwvolk niet voor hem. 

In de daaropvolgende jaren volbracht hij echter 3 geslaagde huwe
lijken en 6 jonge reigertjes konden dankzij hem worden bijgeschreven 
in het grote boek. Zijn huis was aan de Bosbaan, in het Vijfbunderbos 
en op een eilandje in de Grote Vijver. Edoch, in het jaar waarin de 
tekenen der ouderdom zijn eerbiedwaardig witte kop sierden, was het ge
daan met hem. Op 15 december 1981 werd hij dood gevonden. Velen zullen 
hem missen, zijn peetvader in het bijzonder. Bedankt makker! 

Naschrift: ook van de weliswaar iets minder bekende A 9 bereikte ons het 
overlijdensbericht. Dit was de oudste vogel uit de met grote witte cijfer
letter ringen gemerkte reigergroep van het Amsterdamse Bos. Hij was ge
boren in 1969 en kwam dood aangedreven op een ijsschots in het Nieuwe Meer 
na de december vorst. Inmiddels zijn A 0, A4, A 7 en A 8 alweer aan het 
broedseizoen begonnen en zijn enkele reigers met nieuwe ringen gemerkt. 
Houdt u ze a.u.b. in de gaten, warm houd ik mij aanbevolen voor uw waar
nemingen van kleurgeringde reigers. Ze leveren bijzonder nuttige informatie 
op. Let u ook op? Vast bedankt: 

Alfred Blok, 
Purmerland 83, 
1451 MG Purmerland, 
tel. 02990-28277. 
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