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NIEUWSBRIEF 
“De Vogelvrienden” B.A.S. 

Bergambacht – Ammerstol – Schoonhoven 

 

Vogelvereniging “De Vogelvrienden” B.A.S. 

Clubgebouw: Dijklaan 57, 2861 DW Bergambacht 

 
Huidig bestuur: 

Voorzitter/2e penningm.: L.Wooning,  0182-385921 (fr.wooning@live.nl) 

Secretaris: W.A. Spelt, 06-10711951 ( wa.spelt@telfort.nl ) 

Penningm./2e voorz.: G.M.Wiltenburg, 06-23608151 (gerard.wiltenburg@planet.nl) 

2e secretaris:  A.W.M.Timmer, 0348-553013 (awmtimmer@hotmail.com) 

Algemeen bestuurslid: S.vd  Wel, 0182-353270 (svanderwel@hetnet.nl) 
 

Algemeen 

Ringencomm.: A.Speksnijder, 0180-663523 (speksnijder_asp@hotmail.com) 

TT secretaris: C.van Zwienen, 06-25265826 (avanzwienen@casema.nl)  
 

Website : www.vogelvriendenbergambacht.nl 

E-mail vereniging : info@vogelvriendenbergambacht.nl 
 

Rabobank rekeningnummer algemeen:NL07RABO0307354032 
Rabobank rekening ringen bestellen: NL98RABO0163835462 

 

Maand: mei 2017 
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BEURS 
De beurs in mei zal worden gehouden op 27 mei 2017 (10.00-13:00 u.). Attentie: met ingang 
van de beurs van 26-8-2017 zal de beurs weer worden gehouden van 9:00-12:00 uur) 
 
RINGEN BESTELLEN 1E RONDE 2018 
De ringenbestelling voor de 1e ronde 2018 moet voor 15 mei worden gedaan bij onze 
ringencommissaris Arie Speksnijder. 
 
CLUBAVOND 22 MEI 2017 

Het bestuur nodigt u uit voor de clubavond van 22 mei a.s. in ons clubgebouw aan de Dijklaan 

57 Bergambacht (aanvang 20:00 uur). Op deze avond is weidevogelkenner Astrid Kant onze 

gast.  

Zij zal ons inwijden in de geheimen van de weidevogels die in Nederland voorkomen. 

Weidevogels komen louter en alleen voor de voortplanting en hun voedsel naar Nederland. 

Sommige vogels komen van heel ver, soms zuidelijker dan de Sahara, om hier eenmaal eieren 

te leggen. Grutto’s houden dit soms wel 10–15 jaar vol. Het aantal weidevogels staat echter al 

jaren onder druk. Mensen wijzen dan vaak naar predatoren als vossen, roofvogels, kraaien en 

ooievaars of naar jagers in Frankrijk of in Afrika als de voornaamste oorzaak. Maar weet u 

eigenlijk zijn die er al eeuwenlang. De achteruitgang voor eigenlijk elke weidevogelsoort wordt 

voornamelijk veroorzaakt door het feit dat er te weinig kuikens groot komen. Dit zal moeten 

veranderen en kleine ingrepen kunnen vaak al fantastische resultaten opleveren om hier 

verbetering in aan te brengen. Gras in fases maaien kan al een geweldig resultaat opleveren bij 

het groot worden van de jongen van de grutto en de tureluur. Samenwerken van de boeren met 

vrijwilligers blijkt ook vaak een gouden greep te zijn om de nesten en kuikens van de 

weidevogels te beschermen. Astrid Kant heeft inmiddels 25 jaar lang het grootste deel van haar 

vrije tijd in een schuilhutje doorgebracht  om een groot deel van het leven en de 

geheimzinnigheid van de weidevogels op beeld vast te leggen.  

Met zijn allen zijn we vogelliefhebbers en wonen we vaak ook nog midden tussen de 

weidevogels. We menen er ook allemaal veel over te weten maar ik kan u verzekeren dat Astrid 

met haar presentatie ons allemaal zeker gaat verrassen. Kortom een avond die u absoluut niet 

mag missen en denkt uw partner dat vind ik ook wel leuk schroom dan niet om samen te 

komen. De koffie staat klaar. 

1 JULI 2017 FIETSTOCHT VANUIT BERGAMBACHT  

Op 1 juli a.s hebben we een fietstocht door de krimpenerwaard kunnen organiseren onder 

begeleiding van Max Ossevoort, voorzitter van de natuur- en vogelwerkgroep Krimpenerwaard. 

De tocht start om 14:00 uur vanaf ons clubgebouw in Bergambacht. Om ca. 17:00 uur zijn we 

weer terug.  

Wanneer u in het bezit bent van een verrekijker neem die dan beslist mee. 

Graag aanmelden bij Leo Wooning (0182-385921) voor  27-6-2017.    

       Max Ossevoort 
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Wat kunt u verwachten !! 

De Krimpenerwaard is als een groene oase in de Randstad waar talloze vogels hun toevlucht 

zoeken. In de natte polders van de Krimpenerwaard zijn in het voorjaar en de zomer nog steeds 

volop weidevogels te vinden, die in het najaar plaats maken voor duizenden overwinterende 

eenden en ganzen. De talloze kleine landschapselementen in de regio, zoals pestbosjes en 

veenputten zorgen voor variatie in habitats die ook veel andere vogelsoorten aantrekken.  

Zelfs de vele lintbebouwing, die vooral bestaat uit boerenerven, biedt een woonplaats voor 

schaarse soorten als spotvogel en steenuil. Aan de grenzen van de Krimpenerwaard bieden 

rietvelden en moerasbossen langs de Hollandsche IJssel en Lek broedplekken voor allerlei 

moerasvogels en de grote rivieren zelf hebben in de winter grote aantrekkingskracht op 

watervogels. Tijdens de trekperiode gebruiken veel vogels de Lek als oriëntatiepunt en om die 

reden is bij Bergambacht een trektelpost opgericht, de plek die inmiddels goed is gebleken voor 

het grootste aantal waargenomen vogelsoorten in de Krimpenerwaard. Dankzij de actieve inzet 

van leden van de werkgroep worden broed-, trek- en wintervogels in de Krimpenerwaard 

nauwlettend geïnventariseerd en worden waar nodig beschermingsmaatregelen genomen. De 

grote groep waarnemers merkt bovendien regelmatig zeldzame soorten op in de waard, die 

meestal snel worden gemeld via krimpen.waarneming.nl en de social media. Vanuit de 

vogelwerkgroep worden allerlei vogelgerelateerde activiteiten georganiseerd, zoals excursies 

naar mooie locaties binnen en buiten de Krimpenerwaard. Zoals gezegd zal Max Ossevoort ons 

op 1 juli deskundig begeleiden tijdens onze fietstocht door dit mooie weidegebied. 

BARBECUE VAN 1 JULI 2017  

Het bestuur nodigt alle leden, gastleden, donateurs en hun partners uit voor de BBQ van 1 

juli 2017 die vanaf 17:00 uur in ons clubgebouw zal worden gehouden. Met hulp van veel 

vrijwilligers zal het u culinair en qua gezelligheid aan niets ontbreken. Wel even speciaal om te 

noemen we hebben in de persoon van Aschwin Koppe en Simon vdr Wel twee kleine Herman 

de Blijkers in huis die zullen  zorgen voor heerlijk stukje gebakken vlees, vis en de nodige 

salades. Dus kom vooral want anders gaan jullie qua gezelligheid en zeker op culinair gebied  

iets missen. 

De kosten bedragen € 5,- per persoon en zoals gebruikelijk is de heerlijk geurende koffie van 

Gerrit weer gratis. 

Om de catering in goede banen te leiden verzoeken wij jullie  zich voor 27-6-2017 op te 

geven bij Leo Wooning.  
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Jaarprogramma  2017  

25 mrt.  Beurs (10:00-13:00 u.) 

3 apr. 
 Clubavond (19:30-20:00 u. vragen/info halfuurtje; 

 Vanaf 20:00 u. start programma rest van de avond) 

18 apr.  Rayonvergadering (20:00 u.) 

22 apr.  Beurs (10:00-13:00 u.) 

24 apr.  Bestuursvergadering (20:00 u.) 

12+19 mei  Schoolmiddagen 

22 mei 
 Clubavond (19:30-20:00 u. vragen/info halfuurtje; 

 Vanaf 20:00 u. start programma rest van de avond) 

27 mei  Beurs (10:00-13:00 u.) 

12 jun.  Bestuur-/ + TT commissie vergadering (20:00 u.) Evaluatie TT 2016 

1 jul.  Fietsen Krimpenerwaard +BBQ 

21 aug.  Bestuur-/ + TT vergadering (20:00 u.) 

26 aug.  Beurs (10:00-13:00 u.) 

9 sep.  Tafelkeuring (9:00-12:00 u.) 

23 sep.  Beurs (10:00-13:00 u.) 

25 sept.  Bestuur-/ + TT vergadering (20:00 u.) 

9 okt. 
 Clubavond + inleveren TT formulieren (19:30-20:00 u.    vragen/info 

halfuurtje; vanaf  20:00 u. start programma) 

11 okt.  Sluiting inschrijving TT 

14 okt.  Laatste inschrijvingen invoeren in de PC + uitdraaien formulieren 

16 okt.  Indelen in groepen/klasse etc. Stukken verzendklaar maken 

23-28 okt.  Opbouwen TT zaal 

30 okt.  Zaal gereed maken voor het inkooien 

31 okt.  Inkooien 

1 nov.  Vogels keuren 

2 nov.  Opening TT + evt. restant zaal aankleden 

3 nov.  Zaal open TT 14.00-22.00 uur 

4 nov.  Zaal open TT tot 17:00 u./ uitkooien vanaf 17:00 u. 

6 nov.  Zaal opruimen  

20 nov.  Bestuur-/ + TT commissie vergadering/evaluatie (20:00 u.) 

25 nov.  Beurs (10:00-13:00 u.) 

16 dec.  Afsluitingsavond incl.  prijsuitreiking (20:00 u.) 

23 dec.  Beurs (10:00-13:00 u.) 

16 jan. 2018  Bestuursvergadering (20:00 u.) 

27 jan. 2018  Beurs (10:00-13:00 u.) 

12 feb. 2018  Jaarvergadering (20:00 u.) 

 


