
284 De Takkeling 27(3), 2019

Oproepen en mededelingen

Verhoging lidmaatschapsprijs
Zoals ook al in het voorwoord uitgelegd zien we ons genoodzaakt – voor het eerst 
in ons bestaan als WRN – de prijs van het lidmaatschap te verhogen, en wel naar 
15 euro voor Nederlandse leden en naar 25 euro voor onze buitenlandse. Vooral 
de verzendkosten doen ons de das om. Dat geldt nóg sterker voor Takkelingen die 
nagezonden moeten worden (peperduur). Het geeft maar aan hoe belangrijk het is 
om op tijd het lidmaatschap te betalen (geen reclamering nodig, noch nazending). 
Hopelijk is de verhoging voor niemand een bezwaar. We hebben een enorm trouwe 
achterban, waarvan in het verleden velen ook nog eens meer overmaakten dan de 
gevraagde lidmaatschapsprijs. Iedereen daarom van harte bedankt voor deze steun.

Zenders Rode Wouw en Zeearend
Afgelopen jaar zijn er vier Zeearenden en tien Rode Wouwen in Nederland van 
een zender voorzien (zie deze Takkeling voor een voorlopig overzicht van de 
strapatsen van jonge wouwen). Op onze website komt een portal waarop de verdere 
ontwikkelingen zijn te volgen. Altijd goed voor verrassingen!

Rectificatie
In de laatste Takkeling (jaargang 27: 174-175) zijn in het stuk van Wim van Boekel 
twee foto’s verwisseld: Foto 2 op pagina 174 moet Foto 3 op pagina 175 zijn, en vice 
versa. De oplettende lezer had dat vast al gezien, maar ik had eroverheen gekeken!

Ringvergoeding
Ringers van roofvogels (niet uilen) kunnen hun ringen vergoed krijgen door een 
lijstje te maken welke ringmaten in welke aantallen tegen welke aanschafkosten zijn 
gebruikt (in te dienen bij onze penningmeester, Sake de Vlas). Het enige dat we ervoor 
terugvragen is: er moeten nestkaarten zijn ingevuld, mét maten en gewichten van de 
jongen (handig voor het berekenen van leeftijden en legbegin).

Landelijke Dag 15 februari 2020
De komende Landelijke Dag staat geboekt voor 15 februari 2020, op de oude locatie 
te Meppel (Stadsschouwburg Ogterop). U krijgt voor die tijd nog een Takkeling in de 
bus met daarop het programma. Houd ook onze website in de gaten!

Dick Woets
Op 12 september 2019 overleed Dick Woets (geboren 18 juli 1945). De lezers zullen 
zich Dick vooral herinneren van zijn bevlogen verhalen over kiekendieven in De 
Takkeling. Hij houdt zelfs het record van het langste verhaal ooit gepubliceerd in de 
27-jarige historie van het blad: 45 pagina’s (jaargang 17: 205-249, in 2009), inderdaad, 
over kiekendieven. Maar hij had een veel bredere kijk op vogels en natuur dan alleen 
de in riet broedende kiekendieven. In De Noordwesthoek (blad van de KNNV-
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afdeling van NW-Overijssel) schreef hij ook over andere rietvogels, in kranten over 
eigenlijk alles wat zijn belangstelling in de natuur had gewekt, in zijn boeken over het 
leven als natuurbelever, maar ook over zijn woede als die natuur iets werd aangedaan. 
De ‘kwetsbare maar ook eigenzinnige natuur’, zoals hij dat zelf benoemde in 
Natuurbeleving, zijn laatste boek (van 2010), een typering die net zo goed op hemzelf 
toepasbaar was. Geen gemakkelijk leven, geregeld in de clinch met wie de natuur of 
hem te na kwamen. In dat boek is hij ook het meest openhartig, het meest opgeschoven 
naar een beschouwelijke en poëtische manier van kijken naar vogels. Maar wat wil 
je, een opleiding als neerlandicus achter de kiezen, een grage lezer, iemand die oog 
had voor het verleden en voor wie daar mooie dingen had gedaan en nagelaten in 
geschreven taal. Daar heeft hij zijn eigen rijtje boeken aan toegevoegd: Vogels van het 
Zwanenwater (1972), De Weerribben (1980), Vogelleven in De Weerribben (1985), 
Een stenen halm (gedichtenbundel, 1989) en Natuurbeleving (2010). De laatste 
jaren was hij bezig met het schrijven van wat zijn magnum opus moest worden: een 
omvattend boek over alles wat hij met kiekendieven had meegemaakt. Niet alleen 
zijn studie van de kiekendieven in De Weerribben, maar ook die in Noord-Holland, in 
Flevoland (waar Wim Schipper zijn grote voorbeeld was), op roestplaatsen… Hij was 
er vol van, soms zo vol dat hij zichzelf over de kop joeg en in het ongerede geraakte. 
Dat boek is er niet gekomen. Ik had het graag gelezen. (Rob Bijlsma).

Volwassen vrouwtje Blauwe Kiekendief brengt nestmateriaal naar het nest met kleine jongen, 
De Weerribben, 19 juni 1981 (Foto: Dick Woets). Op deze foto was Dick heel trots, want precies 
goed getroffen, de gele iris staart je aan, een jong kijkt aandachtig omhoog, de ring aan de linker-
poot afgelezen vanuit de schuilhut, rondom riet, wat wil een mens nog meer. In 2009 drukten we 
deze foto in Dicks grote kiekendievenverhaal in zwartwit af. Daarom nu opnieuw, in kleur, als 
hommage aan Dick en zijn lievelingsgebied.




