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TVWG

JAARVERSLAG SECRETARIS 2016.
1. Het bestuur vergaderde in het jaar 2016 driemaal en daarbij werden de lopende zaken
afgehandeld.
2. Door zijn overlijden hebben wij afscheid moeten nemen van Chris Klok,
Chris was als maar even kon aanwezig op de Verenigingsavonden. Hij was iemand die ook meedeed
aan diverse excursies en werkzaam was als vrijwilliger bij SBB, het verzorgen van nestkasten voor uilen
en Torenvalken. Daarbij ringde hij de jonge vogels. Op het gebied van weidevogels was hij uitermate
actief. Na een korte slopende ziekte van 3 maanden is hij vlak voor z’n 69e verjaardag op 16 december
heengegaan. Velen van ons hebben Chris tijdens de condoleance een laatste groet gebracht. Het
overlijden van Chris heeft een diepe indruk op ons achtergelaten.

+16-12-2016

3. Excursies en bijzondere bezoeken 2016:
6 Februari: naar Zuidwest Friesland. Thema: Ganzen en Zwanen olv. Jos van den Berg.
Dit jaar stonden geringde ganzen in dit rijke ganzengebied. De bedoeling was de aanwezige ringen te
lezen en deze op een later tijdstip in te voeren op de site geese.org. Speciale aandacht ging uit naar de
Kleine Rietgans. Een mooi gansje die toch duidelijk verschilt van de Toendra Rietgans. Er liepen
enkelen rond met de z.g. halsringen. De enorme aantallen ganzen spraken deze dag tot de verbeelding.
19 Maart: Zoeken naar Spechten in het gebied Egheria o.l.v. Ben Hulsebos.
Een unieke wandelexcursie naar een van de mooiste bosgebieden van Oost Twente tussen de
Tankenberg en de Paaschberg te Oldenzaal. Speciale aandacht ging uit naar de vele soorten Spechten
die er voorkomen. O.a. 10-tallen territoria van de Middelste Bonte Specht zijn daar waargenomen.
Tevens werd er gezocht naar de Kortsnavelboomkruiper, Vuurgoudhaan en vele andere bosvogels.
Gestart werd bij Natuurmonumenten op Middelkamp;
16 april: Excursie naar de Eempolder, polder Arkeheem en Hilversumse Bovenmeent. Thema:
Weidevogels o.l.v. Hans van Leeuwen.
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Verschillende leden moesten vroeg uit de veren om op het aangegeven tijdstip van 7.00 uur aanwezig
de zijn bij AC. Holten. Gezocht werd naar o.a. verschillende ganzensoorten, IJslandse Grutto, Grutto,
Tureluur, Kievit en overige steltlopers.
14 mei Nationale Vogelweek: Excursie in het Haaksbergerveen in samenwerking met de
Vogelbescherming en Staatsbosbeheer. Thema Vogels van het Veen. Excursieleiders: Peter van
den Akker, Dick Roggeveen, Roy Dear en coördinator José Uitslag.
Gestart werd aan de Wennewickeweg (Siberië) om 8.00 uur en eindigde om 10.30 uur. De opkomst was
groots te noemen en het enthousiasme was ondanks het koude weer, enorm. (zie verslag op de
website: tvwg.nl en in de Ficedula.
13 juni: In plaats van de Verenigingsavond werd dit jaar gekozen voor een excursie naar het
Kristalbad. O.l.v. Harry de Jong.
Het Kristalbad, het vroegere openlucht zwembad van Hengelo en in die hoedanigheid reeds jaren niet
meer in gebruik, is door Waterschap de Vechtstromen ingericht t.b.v. van nazuivering van rioolwater
omgeturnd tot een nieuw waterrijk gebied waarin inmiddels 140 soorten vogels zijn waargenomen.
Gestart werd om 19.30 uur bij de splitsing Steenrietweg/Pruisische Veldweg.
Ook bij deze excursie waren een groot aantal deelnemers aanwezig, alleen de weersomstandigheden
lieten het niet toe om voldoende vogels te spotten. Ondanks dit laatste was de excursie geslaagd te
noemen.
10 September: Water- en moerasvogels in de Rieselfelder bij Münster. O.l.v. Aldert Schenk.
Dit natuurreservaat was tot 1975 een rioolzuiveringsgebied van de domstad Münster. Momenteel is het
een eldorado voor talrijke watervogels. Vooral Steltlopers, moerasvogels een aangename plek om te
vertoeven.
Ieder jaar opnieuw is september de maand voor trekvogels die daar een rustplek zoeken, o.a. Geoorde
fuut, Ooievaar, Lepelaar, Roerdomp, Casarca, Krooneend, Boompieper, Zwarte ruiter, Kemphaan,
Bosruiter, IJsvogel, Paapje, Baardman en Rietzanger.
Vertrek om 7.00 uur vanaf de parkeerplaats Wesselernering, ingang Wesselerbrinklaan.
24 September: 40-jarig bestaan van het ringstation in Overdinkel.
Leo Hassing runt het vogelringstation in het bovengenoemde dorp.
Het voltallige bestuur heeft aan dit ringstation een bezoek gebracht. Als blijk van grote waardering
van het vele werk en inzet van Leo en vele anderen werd een geschenkbon aangeboden.

Leo Hassing
7 Oktober-10 oktober: Weekendexcursie naar Helgoland. Thema Trekvogels. O.l.v. Hans van
Leeuwen.
Mede door de afwezigheid van het bestuur is de Verenigingsavond hierdoor komen te vervallen.
Helgoland ligt in de Duitse Bocht, ongeveer 55 kilometer uit de kust in de Noordzee. Helgoland bestaat
uit 2 eilanden, het hoofdeiland Hauptinsel en het kleinere Unterland.
Dit gebied is uniek voor de grote aantallen zeevogels die daar tijdens de trek een rustplaats vinden,
zoals de Alk, Noordse Stern, Drieteenmeeuw, Zeekoet, Klein- en grote Mantelmeeuw en Jan van Gent.
Ook talrijke zeehonden bezetten dit gebied. Tijdens de najaarstrek zijn o.a. vele landvogels te
bewonderen zoals de Bladkoning, IJsgors en Witkopstaartmees.
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Een prachtige Excursie en goed georganiseerd door Hans.
15 Oktober: Excursie Lauwersmeer o.l.v. Herman Grouve.
De start was op zaterdag ’s morgens vroeg op de carpoolplaats te Enter.
Ondanks het koude weer was de opkomst goed te noemen. Verschillende niet-leden waren ook
aanwezig. Echt een doel naar een bepaald vogelsoort was er niet, men was volledig “blanco”. Groots
was de binnenkomst van kleine en wilde Zwanen en het zien van de Blauwborsten, verscholen in het
riet vanwege de snijdende koude wind. Later werd er o.a. genoten van twee Slechtvalken en de vele
aanwezige Brand- Rot- en Kolganzen, Waterpiepers, Grutto’s, Watersnippen en Kieviten. Willeke
Beverdam verzorgde de inwendige mens met heerlijke zelfgemaakte lekkernijen en Ineke Kerkhof voor
zo’n welkome warme kop koffie en thee zorgde. Wat een luxe!
Een excursie welke zeker tot herhaling vatbaar is.
2 November: Excursie naar Diepholz bij Osnabrück, met als thema: Kraanvogels, o.l.v.
Harry de Jong.
Dit keer was er gekozen om op woensdag te gaan vanwege de grote drukte in de weekenden. Achteraf
gezien was dit een goede keus.
Vertrek om 8.00 uur vanaf AVIA-tankstation aan de A1 Hengelo-Noord.
Ook dit keer was de opkomst groot te noemen. Allereerst werd er een bezoek gebracht aan de
Dummersee alwaar men zich vergaapte aan de neergestreken Goudhaantjes in de Elzen en Wilgen
gelegen naast de uitkijkpost. De dag werd verder gevuld met het rondrijden in het veengebied rondom
Diepholz. De weinig aanwezige “Kranen” liepen in kleine groepen op grote afstand van de openbare
wegen. Tegen 16.00 uur arriveerden de aanwezige excursiegangers bij de beroemde uitkijkpost nabij
het Geestemoor om de enorme groepen overnachtende “kranen” te verwelkomen. Grote groepen
kondigden met hun luide kroe –kroe hun aankomst in de prachtige okerkleurige avondzon in. Een
buitengewoon lyrische ervaring van deze prachtige vogels.

4. Verenigingsavonden:
11-01 Een korte presentatie van Harry de Jong over zijn vogelreis naar Madeira en de Desertas
eilanden. Na de pauze Nieuwjaarsreceptie verzorgd door José Uitslag.
08-02 Thema Broedvogels in Twente door Ben Hulsebos;
14-03 Vogelherkenningscursus over Meeuwen, Sterns en Jagers, door Peter van den Akker;
11-04 Algemene ledenvergadering. Na de pauze “digiscooping” door Geert Aaldering;

Geert Aaldering
09-05 Presentatie van Kees Rosenbrand. Het betrof een presentatie op gekoppelde baltsgedrag.
Het tweede gedeelte werd een documentaire getoond, in beeld gebracht en ingesproken door
Gerrit Gerritsen (Sovon). Gerrit volgde fysiek samen met meerdere vogelaars en studenten van
de universiteit van Groningen, de Grutto’s op hun tocht met als ijkpunt de rijstvelden van Spanje
en Portugal waar ze de vetten van de aldaar achtergebleven oogstresten aten.
13-06 Geen Verenigingsavond i.v.m. excursie naar het Kristalbad.
12-09 Foto’s van en door leden gemaakt tijdens de vakantieperiode;
Vele prachtige foto’s van leden werden getoond.
10-10 Geen Verenigingsavond i.v.m. de excursie naar Helgoland;
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14-11 Vogelherkenningscurus met als thema: Steltlopers, door Peter van den Akker;
12-12 Een indrukwekkende presentatie van Rudi Lanjouw van zijn jarenlange inventarisatie van
BMP-A telling in het gebied Boerskotten

5. Ledenbestand 2016:
Welkom nieuwe leden:
04-01 Jan Dommerholt;
09-02 Carin van den Akker;
23-02 Carla Meijer;
06-03 Jan Roordink;
09-03 Linda Seyger;
12-03 Koos Ouwens;
13-03 Gerard Ophuis;
14-03 Henk van der Spek;
16-03 Frans Kollmer;
12-04 Bert Blauw
24-04 Carmelina Monaco;
27-04 Marianne Nijman;
03-05 Timo Roeke;
12-05 Franklin Walkot;
16-05 Bart Teunissen;
27-05 Jaap Spruit;
25-06 Harry Stegink;
03-08 Mieke Nieuwenstein;
05-08 Gerjan Bodmer;
13-08 Joke Welp;
12-10 Karel Ringenoldus;
01-11 Rutger Scholtens;
14-11 Gerrit Schepers;
10-12 Tom van Maanen
18-12 Hanny Waarts;
Overleden: 16-12 Chris Klok.
11 Leden hebben het lidmaatschap beëindigd.
Het ledenbestand is gegroeid naar 141 en 8 organisaties. Dit bracht op 31 december 2016 op een
totaalbestand van 149 leden.

Haaksbergen, april 2017

Verslag:
José Uitslag, Secretaris TVWG
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