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Superzeldzame struikrietzanger gevangen
Op 8 september waren we met 7 kinderen op bezoek bij het Ringstation in de  
Kennemerduinen. De kinderen vinden het altijd heel spannend om het ringen eens 
te zien. Han Buckx vertelde over de geschiedenis van de baan en over het ringwerk. 
Ook liet hij zien hoe het ringen werkt. Voordat we aankwamen waren er al wat  
vogels gevangen en die zaten in zakjes. Han liet een voor een de vogels zien. Veel 
gewone vogels als Zwartkop, Roodborst, Tuinfluiter, maar wel bijzonder om ze zo 
dichtbij te zien. Heel bijzonder was de Waterral, die uit een zakje kwam. Het meest 
bijzondere was echter een Struikrietzanger. Niet dat de vogel er heel opvallend  
uitzag, maar hij is wel heel zeldzaam. Er kwam zelfs iemand geluidjes opnemen van 
deze vogel. 
trektellen.nl/count/view/198/20190908

‘Punten’ voor de vogels van Middenduin
We waren op 13 oktober nog amper op pad met het vaste clubje kinderen toen er al 
een IJsvogel over het water van de Zanderijvaart schoot. En er twee Appelvinken 
hoog in de bomen verschenen. Dat waren leuke binnenkomers ! We liepen langs de 
vaart, door de zanderij naar het Wisentenuitkijkpunt. Onderweg ontdekten de kin
deren van alles: een Buizerd, Gaaien die deze herfst massaal uit het oosten komen, 
Kruisbekken die met hun ‘kjib kjib’ te onderscheiden zijn van andere vinkachtigen 
en Glanskoppen Bij het uitkijkpunt zagen we geen Wisenten, maar wel een Dam
hert, Knobbelzwanen en een schitterende Havik die zat te rusten in de boom. Voor 
elke door de kinderen ontdekte vogel kregen ze punten. Een punt voor een Pimpel

Vogels zoeken in de waterleidingduinen. Foto: Johan Stuart
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De jeugdvogelclub genoot van dit mooie beeld in Middenduin. Foto: Erwin Robbertz

Ga je mee op verkenning in de natuur ?
Doe stevige schoenen aan en warme kleren ! Heb je een verrekijker, neem die 
mee. Heb je vragen? Neem dan even contact met ons op: j.stuart@planet.nl, 
0235389481 of 0653129644. Verslagen met foto’s staan op www.vwgzkl.nl/
jeugdvogelclub. Jeugdcommissie: Annemarijn Sintenie, Lars Visser, Erwin 
Robbertz, Johan Stuart.

mees, maar wel 30 voor een IJsvogel. Het begon als een grapje, maar ze vonden het 
leuk... en het hield ze heel scherp. We hebben genoten

Goudhaantje
Door allerlei oorzaken ontbraken 10 november alle vaste deelnemers, maar geluk
kig was er een nieuwe jonge vogelaar. Hij kreeg deze ochtend alle aandacht en we 
hebben heel wat gezien tijdens de 2,5 uur vogelen in de AWDuinen. Goudhaantjes, 
Putters, Dodaars, veel eenden waaronder mooie Wintertalingen. Vlakbij de ingang 
zagen we weinig Damherten, maar dat werd gecompenseerd in de rest van de dui
nen. Daar liepen er zoals altijd veel.

Dit jaar staat alleen nog een bezoek aan het Vogelhospitaal op het programma en 
daarna gaan we werken aan het programma voor 2020. Dat wordt alweer het 14de 
jaar van de Jeugdvogelclub. Op de website staan verslagen met veel meer foto’s en 
daar staat ook wat we elke tweede zondag van de maand gaan doen. Hou de tweede 
zondagochtend van de maand vrij ! www.vwgzkl.nl/jeugdvogelclub


