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   De andere meeuwen trokken weer in voor- en najaar massaal door, waarbij  
   de vroege trek in juli van de Kleine Mantelmeeuw opvallend was. 
11.Jagers  
   Op 2 mei werd eindelijk eens een Kleine Jager in het voorjaar waargenomen. 
   De najaar waarnemingen begonnen al eind juli toen reeds 15 exemplaren werden 
   genoteerd. September en oktober gaven geen verrassingen te zien. November 
   kwam met opvallend veel juveniele Middelste Jagers. In Scheveningen werd een 
   groep van 22 exemplaren gezien en enkele dagen later op 13 november zelfs 
   42 exemplaren tussen 10.00 en 16.00 uur. 
   In Noordwijk kwamen we in de week van 13 november tot 24 exemplaren in 5 uur! 
   Grote Jagers werden niet waargenomen. 
12.Diversen 
   Het aantal alkachtigen was dit jaar buitengewoon klein. Laat een ieder die  
   deze vogels ziet of vindt, dit toch vooral doorgeven. Ook uit het kaartsysteem 
   van de Club Zeetrekwaarnemers blijkt dat deze groep vogels veel minder wordt  
   waargenomen dan b.v. Pijlstormvoge1s. 
   Zeldzame soorten die in 1973 boven zee werden gezien: Bruine Kiekendief,  
   Visarend, Velduil, Reuzenstern, Lachstern, IJseend, Burgemeester en  
   Purperreiger. 

J. van Dijk  
L. Hellenberghof 32 

 
-------------- 

 
EEN DAGJE NAAR DE A.W.DUINEN 

Vrijdagmiddag de 28e  december waren er plannen ontstaan om met een  
groepje van een man of 10 een dagje naar de A.W. duinen te gaan. 
Die zaterdag er na was iedereen present bij de Hr. Passchier (bedankt  
voor deze leuke dag) om 8 uur, waarna om 12 over 8 de bus naar de  
Bekslaan vertrok, waar een ingang voor de A.W. is. 
In de weilanden langs de Bekslaan en de Vogelenzangse Duinweg zaten  
zeer veel waterhoentjes en ook zaten er in een slootje een viertal  
wintertalingen. 
Bij een bocht in de Vogelenzangse Duinweg zat een grote bonte specht 
in een boom te hakken. Ook hoorden we af en toe een groene specht lachen.  

   

Toen zijn we de A.W. in gegaan waar na 
enige minuten reeds een buizerd gezien 
werd. 
O ja, dat is waar ook. 
Aan het begin zagen we een waterhoentje 
dat ons wel zag, maar geen uitweg had  
om weg te komen. Hij zat namelijk bij  
een hek van ± 1 m hoog (gaas) en hij  
had niet in de gaten, dat hij er ook 
overheen kon. We hebben hem toen maar 
gevangen en over dat hek gezet waarna 
hij rap de benen nam. 
Nou weer terug bij de rest van de dag. 
Over het algemeen werden er veel kuif- 
eendjes en meerkoeten gezien, maar de 
verwachte soorten bleven uit (krak- en 
tafeleenden). Alleen aan het einde wer- 
den er enige tafeleenden gezien. 
Na een tijdje kwamen we bij een kanaa1- 
tje waar een duikeend zat. Nadat we dich- 
terbij kwamen werd gedacht aan een smient. 
Na het dier bespied te hebben pakten we  
een vogelgids, want niemand kon hem thuis-
brengen. 
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Uiteindelijk werd aan een witoogeend gedacht, want alles klopte, alleen de witte 
anaalstreek werd niet ontdekt. 
Ook zagen we geregeld een blauwe kiekendief boven de duinen zweven. 
Bij het besluipen van die witoogeend werd ook een ree gezien die zich snel  
uit de voeten maakte. Van reeën hebben we wel sporen gezien ook, op sommige 
plaatsen betrekkelijk veel zelfs. 
Wat mij trouwens opviel was, dat je zo weinig fazanten en konijnen zag. 
Bij de zwanenplas werd halt gehouden, maar er werd niet veel gezien. Na een tijdje 
kwamen we bij het infiltratiegebied, waar uit een kanaal een Wilde zwaan opvloog. 
Wat een mooi gezicht is dat zo'n opvliegende zwaan. 
Daarna ging het weer verder. Toen we uit het infiltratiegebied liepen, zagen we  
in de verte nog een smelleken vliegen. 
Bij de Oase (de uitspanning) ligt de Oranjekom, waar toen veel kuifeendjes en 
meerkoeten zaten en ook enkele tafeleenden en de enige dodaarzen van die dag.  
Ook zat er een aan niemand bekende gansachtige, die waarschijnlijk ontsnapt is.  
We zijn toen maar naar de Oase gegaan. Het café zelf was ook de moeite. Veel opge-
zette dieren zoals: houtsnip, ransuil, bosuil, torenvalk, buizerd, patrijs, 
slobeend, grutto, bunzing, nerts enz. 
Na enige tijd kwamen er nog 5 vogelaars binnen, die aan de andere kant van de 
Oranjekom nog een ijsvogel hadden gezien. Ook hadden zij die gans gezien en zij 
dachten dat het een Falklandgans was. 
En zo was ook deze dag weer ten einde. Ik denk naar ieders wens. 
 

Rob de Mooy 
-------------- 

 
DIERENBESCHERMING 

Aan een verzoek van Uw bestuur om in het kort iets neer te schrijven over 
Dierenbescherming geven wij gaarne gevolg. 
Wat is Dierenbescherming? Bepaald niet - zoals maar al te vaak wordt veronder- 
steld - het op overdreven, soms sentimentele wijze vertroetelen van dieren, in  
het bijzonder huisdieren als katten en honden. 
Het is wel: het dier te aanvaarden als medeschepsel, het als zodanig te verzor- 
gen en gedurende zijn leven te begeleiden op een humane wijze. 
De doelstellingen van de Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van Dieren, 
opgericht in 1864, -waarvan ook in Noordwijk een kleine afdeling bestaat – zijn: 

tegen mishandeling van dieren te waken, bij rampen en ongevallen naar vermo- 
gen hulp te verlenen aan zieke en gekwetste dieren, ongeneeslijke zo spoedig 
mogelijk uit hun lijden te doen verlossen en de beginselen der dieren-
bescherming meer ingang te doen vinden. 

Dit doel trachten wij te bereiken door o.a.:  
1.het uitgeven en verspreiden van propagandamateriaal, het vertonen van films   
  deelnemen aan tentoonstellingen, het uitgeven van een periodiek; 
2.het bewerken van de openbare mening en het opwekken - in het bijzonder van  
  haar leden - tot het helpen handhaven van de wetten en verordeningen, waar- 
  bij het belang van dieren is betrokken en tot het toezicht houden op de 
  behandeling van dieren; 
3.het bevorderen van het tot stand komen van dierenasiels en poliklinieken voor  
  dieren, van ambulances met daarbij behorend personeel en materiaal, van het  
  houden van cursussen voor dierenverpleging en voor eerste-hulpverlening bij 
  ongevallen van dieren; 
4.het zich in verbinding stellen met andere verenigingen welke bescherming van  
  dieren beogen. 
Overeenkomstig punt 4 nam ons bestuurslid Mevrouw E. Boot-Koning het initiatief  
om contact te zoeken met uw bestuur, hetgeen leidde tot een kennismaking en uit-
wisseling van, gedachten en uiteindelijk tot het neerschrijven van dit - 
natuurlijk zeer beknopt - artikel. 
Voor de spontane en welwillend afgestane plaatsruimte in uw blad spreken wij 
van harte onze beste dank uit. 

Namens het bestuur van de afdeling Noordwijk 
der Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming 
van Dieren.    B. Broers 




