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VERSLAG VWG-EXCURSIE HOLTERBERG 20 APRIL 1986 Jan Kok 

Ondanks het onwaarschijnlijke rendez-vous (zondagochtend half vijf voor het 
Amstelstation) bleek toch dat een zevental heren bereid en in staat was 
het warme bed te verlaten om in Overijssel Korhoenders te gaan kijken. Op 
de Holterberg zou nog een r.elatief grote populatie zitten. De reis was 
niet vergeefs; al gauw na aankomst konden we op het grote heideveld een 
bolderende haan bewonderen, terwijl de eigenaárdige contactroep alom te 
horen was. De zonsopgang viel door mist en kou wat tegen. Een lange bos
wandeling maakte echter een hoop goed. De liefhebbers van bosvogels kwamen 
goed aan hun trekken: Boomleeweriken, -piepers, -klevers en -kruipers 
lieten zich zien en vooral horen. Verder allerlei mezen, zoals Kuifmees, 
Staartmees en Matkop. Een Zwarte Specht werd gezien en vlak daarop een 
Havik. Teruggekomen op het heideveld, waar net het zonnetje goed doorkwam, 
konden we tot onze vreugde (en enigszins ook smart: waren we daarvoor zo 
vroeg opgestaan?) tot tweemaal toe een vliegende Korhaan waarnemen. Eentje 
ging uitgebreid in een boom zitten, We besloten deze ochtendexcursie af te 
ronden op de Veluwe. Onderweg waren we opeens de auto met Jan, Piet en 
Willem kwijt, die naar we later hoorden door een lekke band waren getroffen. 
Hierdoor misten zij niet alleen de koffie met gebak in de uitspanning 'Jacht
lust', maar ook een aangename tocht in de omgeving van Hoog Soeren, Ook 
hier weer veel Boomklevers, Kuif- en Zwarte Mezen, Tenslotte moeten een prach
tig mannetje Blauwe Kiekendief en een Sperwer genoemd worden. 

VERSLAG VWG-WEEKEND MIDDEN LIMBURG 2-4 MEI 1986 Jan Joost Bakhuizen 

Wat is er plezieriger dan om in de voorjaarszon op een terras van je koele 
pilsje te genieten terwijl de Gekraagde Roodstaarten en Bonte Vliegenvangers 
voor je neus zitten en menige andere vogel zich laat horen? Dit kon je mee
maken als je een van de achttien deelnamers was van het voorjaarsweekend in 
Middne Limburg. 
Van 2 tot en met 4 mei verbleven deze achttien VWG-ers in twee riante apparte
menten bij het Limburgse Arcen. Tijdens deze drie dagen werd de schitterende 
omgeving al fietsend afgespeurd naar vogels, Alle ingrediënten werkten mee 
om het weekend te doen slagen:: het weer was goed (de eerste dag deed zelfs 
subtropisch aan) en er werd flink gescoord, Het begon al goed, Op de heenweg 
werd uit de auto al een Ooivaar gezien, Nadat we fietsen hadden gehuurd werd 
het eerste tochtje gemaakt. Dit leverde meteen twee Ortolanen op die zich op 
een akkertje ophielden. Verder werd een Fluiter gehoord en roodstaarten en 
vliegenvangers gezien. Na een stap over de grens vloog er een Rode Wouw over 
de weg. Nadat de overige weekendgangers waren ~earriveerd, werd er in het 
duister een wandeling gemaakt - er werd een Bosuil en een Steenuil gehoord, 
Zaterdag werd De Hamert en de overkant van de Maas bezocht, Hoogtepunten 
waren twee Wespendieven, enkele Boomvalken, Zwarte Specht, twee Duinpiepers 
en zes Ortolanen, In de omgeving van onze appartementen werden 's ochtends 
vroeg al Appelvink, Goudvink, Keep en t~ee Ortolanen gezien, Al dit moois 
werd uitbundig gevierd met bier en verscheidene soorten vlaaien, 's Avonds 


