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Keep 
27/3 & 10/4 12 ex park De Braak A'veen (WAP) 
Laatste waarneming: 14/4 totaal 8 ex doortrekkend Vijfhoek (VOD) 

Sijs 
Laatste waarneming: 13/4 8 ex Jachthavenbos & 2 ex Boeierspad Asd Bos (CM) 

Frater 
22/3 3 ex NO Vijfhoek (VOD) 
2/4 8 ex Aziëhaven (FG) 
Laatste waarneming: 6/4 + 10 ex Aziëhaven (FG) 

Barmsijs 
23/3 ? ex Thijssepark A'veen (WAP) 

IJsgors en Sneeuwgors 
zie excursieverslag Marken 

AANVULLINGEN VORIGE PERIODE: 

Brandgans 
5/2 1 ex Ronde Hoep (vd Ilerg, Damhuis) 

Witgatje 
19/2 1 ex Badhoevedorp (Damhuis) 

VERSLAG VWG-EXCURSIE WATERLAND EN MARKEN 11 MAART 1984 
. Jari Joost Bakhuizen 

In de stromende regen verzamelden zich zeven mensen bij de Schellingwouder-
brug. Dapper fietsten deze fanatiekelingen over de brug. Er werd even gestopt 
om over het IJmeer te kijken: 25 Brilduikers, Dodaarzen, Kuifeenden en Aalschol
vers. Er werden ookStaartmezen en Sijzen gehoord en een mannetje Nonnetje gezien. 
We fietsten Waterland in en reden via Ransdorp naar Polder IJdoorn. Onderweg 
merkten we acht Putters op, één Watersnip en de eerste (ongeveer 100) Smienten. 
Goed kijken werd verhinderd door de harde regen. In IJdoorn was het vrij stil: 
een paartje Nonnetjes, een woerd Slobeend, Bonte Kraai, Rietgors en zingende 
Graspiepers en Veldleeuweriken. Maar het weer deed nog niet erg aan lente den
ken, We vervolgden onze weg langs de Waterlandse Dijk. Een enkele maal wierpen 
we een.blik op het IJsselmeer, wat steeds tegen viel, hoewel er grote aantallen 
eenden en Futen zaten (Smienten, Kuif- en Tafeleenden en Brilduikers), maar 
weinig spectaculairs. Bij het Kinselmeer ontdekten we een geheel verregende gors. 
Het bleek een mannetje Sneeuwgors te zijn, ruiend naar eerste zomerkleed. Nadat 
we hem door de telescoop bewonderd hadden hield het op met regenen en kre&efi 
we zicht op een groep van ongeveer 500 Wulpen. Ook zagen we de eerste Grutto's 
bij het Barnegat (ongeveer 45), enkele Aalscholvers en 50 Grauwe Ganzen Aan het 
begin van de Markerdijk zaten nog 16 Grauwe Ganzen, In februari en maart werden 
in onze hele regio veel Grauwe Ganzen gezien. Ook zagen we hier nog drie paar 
Krakeenden, 
Toen we Marken bereikt hadden was ons eerste verlangen het bezoeken van een 
koffiehuis/café. Nadat we gegeten en gedronken hadden fietsten we heel Marken 
om wat een paar leuke dingen opleverde.Op het IJsselmeer zagen we 12 Topper
eenden, 15 Grote Zaagbekken, de gewonere eenden en Futen. Er vlogen Kramsvogels 
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over en ook nog zeven Zwarte Ruiters. Tussen de vele Graspiepers en Veld
leeuweriken werd nog een Waterpieper ontdekt. Precies zo'n zelfde Sneeuwgors 
als we eerder gezien hadden werd gevonden. Als klapstuk fungeerden de twee 
IJsgorzen die gedurende 20 minuten enkele meters voor ons op het dijkje hun 
loop- en foerageertechnieken demonstreerden. Het bleken een vrouwtje in voor
jaarskleed en een mannetje in winterkleed te zijn. De opvallendste kenmerken 
waren de kastanjebruine nek (vooral te zien bij het vrouwtje), de koptekening, 
het vele roodbruin op de vleugels, de lichte~snavel, en de manier van lopen, 
In onze regio zijn waarnemingen van IJsgorzen schaars. Na ongeveer 20 minuten 
vlogen ze weg, de polder in . Op Marken zelf waren ook nog Goudplevieren en 
Grutto's. 
Op de terugweg door Waterland, langs Zuiderwoude en Holysloot, werd niet veel 
nieuws gezien. Op de Gouwzee zagen we nog Topper- en Krakeenden. Verder nog 
een paartje Roodborsttapuiten en een mannetje Wintertaling. In Waterland zelf 
nog duizenden Smienten, twee Bergeenden, Bonte Kraaien en een vrouwtje Blauwe 
Kiekendief, I n Ransdorp vierden we deze geslaagde excurs ie in de daar aanwezige 
kroeg: 's middags was het mooi weer geworden en we hadden 61 soorten gescoord . 

VERSLAG VWG-EXCURSIE HOGE VELUWE 6 MEI 1984 Frank Visbeen 

In alle vroegte vetrokken we met z'n negenen richting Hoge Veluwe. Onderweg 
begon de regen al met bakken uit de hemel te vallen . Bij de ingang Otterloo had
den we afgesproken, maar de auto van Kees verscheen niet. Ondanks deze tegen
slagen trokken we de bossen in. Het gefluit van de Boompiepers en Boomleeuwe
riken was niet van de lucht. Bij het "Monument De Wet" vonden we al s nel een 
Duinpieper. Hij zong even zijn simpele liedje en zocht snel een rustiger plekje 
op. Vlakbij "De Koperen Kop" lié'ten twee Appelvinken zich van nabij bewonderen, 
Daarna sprongen we op de witte fiètsen die vooral bij Willem in de smaak viel en. 
Onderweg kwamen we de anderen tegen. De gezichten stonden op "noodweer", maar 
na een korte discussie, waarbij een Kleine Bonte Specht het hoogste woord voerde , 
vervolgden we onze weg. Na nog een Draaihals gehoord te hebben kregen we genoeg 
van de regen.Zo niet de Gekraagde Roodstaart die er nog lustig op los zong. 
Daarna gingen we nog met z 'n al len terug naar "Monument De Wet" om de Duin
pieper nog een keer te bekijken, Na enig zoeken bleek hij boven op de kop van de 
roemruchte veldheer te zitten zingen. Ondanks het slechte weer was dit een 
waardige afsluiting van deze excursie. 

VERSLAG VWG-EXCURSIE HOGE VELUWE 6 MEI 1984 Paul Bouwrnan 

Slechts een handjevol mensen vertrok die zondag richting Veluwe. Door verwar
ring over het punt van afspraak, werd er eerst nogal wat heen en weer gereden. 
Besloten werd om dan maar zonder de voortvluchtigen te gaan vogelen . Het weer 
op de Hoge Veluwe was ver beneden peil, maar ondanks het gemiezer lieten nog 
veel vogels zi ch horen o.a. Bonte Vliegenvanger, Gekraagde Roodstaart , Boom
klever, Boompieper, Boomleeuwerik, Goudhaantje, Vink, Boomkruiper. Nadat we 
stuk in de stromende regen naar het "Monument De Wet" hadden gefietst besloten 
we achter de koffie betere tijden a f te wachten. Te voet gingen we daarna verder. 
We zagen nog Kuifmees, Zwarte Mees , Holendui f, Tortelduif, Grote Bonte Specht. 
Plotseling hoorden we een Kleine Bonte Specht r oepen in een groep beuken. 
Hoewel hij zich goed schuil hield in het dicht gebladerte, was hij even goed te 
zien in één van de takken voor hij wegvloog. De anderen kwamen toen juis t aan
gefietst . Helaas moesten we vernemen dat enkele interessante soorten ons ont
glipt waren b.v . Appelvink, _ Draaihals en Duinpieper, Tenslotte he bben we samen 
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