LEZINGEN & EXCURSIES – 1ste kwartaal 2018
Commissie Lezingen & Excursies
Let op: we vertrekken steeds vanaf het parkeerterrein aan de achterzijde
van station Castricum (ter hoogte van ‘Huis van Hilde’).
Advies: om op de hoogte te blijven van ‘ad hoc’ initiatieven van de
L&E-commissie adviseren we u zich aan te sluiten bij de VWG-emailkring.
Aanmelding is eenvoudig, zie VWG-website.
Zaterdag 6 januari 2018: Ochtendexcursie ‘Zuidpier en Kennemermeer’.
Excursieleider: Arend de Jong.
Vertrek achterkant station Castricum: 9.00 uur; tot ca. 14.30 uur.
Woensdag 10 januari: Lezing met beelden: ‘Zeevogels op de
Noordzee’.
Spreker: Steve Geelhoed. Zie stukje in de Winterkoning van oktober 2017.
PWN bezoekerscentrum ‘De Hoep’; aanvang 20.00 uur.
Dinsdag 13 februari: Lezing met beelden: ‘Wereldreis van Kleine en
Kleinste Jagers’.
Sprekers: Rob van Bemmelen en Hans Schekkerman. Zie stukje verderop.
PWN bezoekerscentrum ‘De Hoep’; aanvang 20.00 uur.
Zondag 18 februari: Dagexcursie ‘Zeeland en Zuid-Hollandse
Eilanden’.
Excursieleider: Kees Roselaar.
Vertrek achterzijde station Castricum: 7.00 uur; tot ca. 18.00 uur.
Zaterdag 10 maart: Lezing met beelden ‘Vogels van Zuid-Amerika’.
Spreker: Wim de Groot. Zie stukje verderop in dit blad.
Tevens opening van de jubileumtentoonstelling, zie p70 in dit blad.
PWN bezoekerscentrum ‘De Hoep’; aanvang 14.00 uur.
Zaterdag 24 maart: Jubileumviering, zie p70 in Winterkoning 53(1).

Zondag 8 april: Dagexcursie ‘Veluwezoom, Empense- en Tondense
Heide en Beekbergerwoud’.
Excursieleider: Robert Ketelaar.
Vertrek achterkant station Castricum: 6.30uur; tot ca. 18.00 uur.
Noteer ook deze (voorlopige) data alvast in uw agenda:
Wo 11 april Algemene Ledenvergadering in ‘De Kern’.
Za 21 april

Lezing ‘10 jaar stadsvogelbescherming’ door Jip Louwe
Kooijmans van Vogelbescherming. Tevens sluiting van de
jubileumtentoonstelling. Zie ook p70 in Winterkoning 53(1).

Za. 28 april

Dag excursie naar Texel o.l.v. Huub Huneker.

13 t/m 19 mei Weekexcursie ‘Midden-Elbe’ o.l.v. Kees Roselaar.
Inschrijving is gesloten, de deelnemers krijgen bericht.
Zo 10 juni

Dagexcursie Zouweboezem o.l.v. Hans Stapersma.

Samenvatting van lezing: ‘Wereldreis van Kleine en Kleinste Jagers’,
door Rob van Bemmelen en Hans Schekkerman.
Dinsdag 13 februari om 20.00 uur.
Jagers (ook wel ‘roofmeeuwen’ genoemd) zijn vogels met een bijzondere
levenswijze, zowel vanwege de manier waarop ze aan hun voedsel komen
als vanwege het feit dat ze jaarlijks negen maanden op zee leven,
onderbroken door een kleine drie maanden broeden op het land. Over hun
leven op zee wisten we tot voor kort nog maar heel weinig, maar recent zijn
hun wereldwijde omzwervingen in kaart gebracht met behulp van
‘geolocators’, kleine apparaatjes bevestigd aan een pootring. Rob van
Bemmelen startte in 2011 met zulk onderzoek aan Kleinste Jagers die
broeden in het Zweedse bergland. Vanaf 2014 is dit project uitgebreid tot
een promotieonderzoek bij de Wageningen Universiteit, en werden ook
Kleine Jagers broedend in Noord-Noorwegen onder de loep genomen. Hans
Schekkerman is als vrijwilliger betrokken bij dat veldwerk, nabij het
noordelijkste puntje van Noorwegen. In deze lezing vertellen Rob en Hans,
ondersteund met foto’s en kaarten, over het onderzoek in de prachtige
arctische broedgebieden, en over de vaak verrassende resultaten die de
geolocators hebben opgeleverd. Overwinteringsgebieden en trekroutes,
maar ook vragen als “doen individuen elk jaar hetzelfde?” en “hoe zit dat met
broedpartners?”. De twee soorten blijken daarbij veel overeenkomsten te

vertonen, maar ook belangrijke verschillen. Ook het wel en wee van de
broedende Jagers komt aan bod.
Samenvatting van lezing: ‘Vogels van Zuid-Amerika’, door Wim de
Groot. Zaterdag 10 maart om 14.00 uur.
Aan de hand van een serie vogelfoto's, gemaakt tijdens negen reizen naar
zes verschillende landen neemt vogelfotograaf Wim de Groot u mee naar de
kleurrijke avifauna van Zuid-Amerika. Wim woont 34 jaar met zijn vrouw
Jeanette den Herder in Castricum. Zij zijn in de zomer van 2004, zonder
noemenswaardige voorgeschiedenis op vogelgebied, geïnteresseerd
geraakt in de avifauna. Al vrij snel zijn zij, naast het vogelen in Nederland,
ook naar buitenlandse bestemmingen gereisd in Europa, Azië, Afrika en
Amerika. Wim heeft het vogelen gecombineerd met het fotograferen en heeft
inmiddels 1800 soorten wereldwijd kunnen vastleggen. In Zuid-Amerika
hebben zij achtereenvolgens Trinidad en Tobago, Panama, Ecuador (3x),
Brazilië (2x), Colombia en Costa Rica bezocht. De nadruk komt tijdens de
presentatie te liggen op de foto's maar er zal ook iets worden verteld over
de ‘making of’. U kunt opnames verwachten van typische Neotropische
families als kolibries en toekans, maar ook enkele beelden van vogels van
ons in Europa bekende families als spechten.

