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UIT DE OUDE DOOS 
In de oude doos zitten verenigingsbladen van de Vogelwacht Utrecht: Mededelin-
gen van 1960 t/m 1970 en De Braakbal van 1971 t/m 1976. In dit lustrumjaar zal 
ik daaruit teksten kiezen die mij opvielen.                 Jan van Nes    
 
Mededelingen november 1969 - Excursieverslagen 
Zaterdag 6 september vertrokken wij met slechts 9 deelnemers 
voor een zeer geslaagde excursie naar de polder Zuid-
Flevoland. Het aantal soorten (53 uit en thuis) illustreert 
weliswaar niet het belang van deze tocht, maar er werden bij-
zonder interessante waarnemingen gedaan. Zo namen wij vlak 
voor de brug bij Muiderberg een Flamingo waar, die rustig zijn 
kostje ophaalde bij een modderig eilandje. Andere delicates-
sen: een Grauwe Franjepoot, ontdekt door Ton van Balken, 2 
Casarca-eenden, 4 Lepelaars, 4 Vuurgoud haantjes en een paar 
Krakeenden. Van de andere soorten noemen we: 9 ♀♀ (of juv.) 
Bruine Kiekendieven en 1 ♂, honderden kluten en kemphaantjes, 
grote troepen wintertalingen, wilde eenden en tafeleenden, 
troepen watersnippen, veel bonte strandlopers, vele tiental-
len grauwe ganzen, bergeenden, veel bonte strandlopers waar-
tussen bontbekjes en strandplevieren, vrij wat aalscholvers, 
een waterral (Hr.Bronswijk), een enkele toppereend, groepjes 
pijlstaarten, tientallen zwarte sterns, enkele visdiefjes, en-
kele bosruiters, gele en witte kwikken, ± 8 tapuiten, slechts 3 
torenvalken en honderden slobeenden.  
 
Mededelingen februari 1969 - Plaatselijke_afdelingen 
Reeds lang is het bestuur er zich van bewust, dat het gebied 
van de provincie Utrecht veel te groot is om de verwezenlij-
king van de doelstellingen van onze vereniging van uit één 
centraal punt op efficiënte wijze te kunnen nastreven. Over-
wogen  wordt  dan  ook,  om  tot  decentralisatie  over  te  gaan,  in  
dier voege, dat op daarvoor in aanmerking komende plaatsen 
plaatselijke afdelingen zouden kunnen worden opgericht. Om 
een voorbeeld te noemen; Amersfoort zou naar het voorkomt een 
geschikte plaats zijn om een plaatselijke afdeling op te rich-
ten, eventueel in vereniging met Leusden, Woudenberg, Hamers-
veld en Hoogland. Een ander voorbeeld; Jutphaas, IJsselstein 
en Benschop, of Maarssen, Breukelen en Vreeland. 
Deze plaatselijke afdelingen, elk onder een eigen bestuur, 
zouden zich dan kunnen belasten met alle specifiek locale be-
schermingsactiviteiten, terwijl, indien het zou gelukken de 
gehele provincie op deze wijze "op te delen", het bestuur der 
vereniging zich zou kunnen bepalen tot aangelegenheden de 
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gehele vereniging betreffende, zoals het Mededelingenblad en 
beschermings zaken op provinciaal niveau. 
 
De Braakbal november 1970 - Redactioneel 
Aan de lezers. 
Voor u ligt het oude "Mededelingen" in een 
nieuw jas je en met een nieuwe naam. De nieu-
we naam is een probeersel. Mogelijk wekt hij 
bij sommigen minder prettige associaties. 
Maar wie ooit een braakbal zorgvuldig heeft 
uitgeplozen, zal hieruit heel wat inte-
ressante gegevens gehaald hebben. Dit stond 
ons voor ogen bij de keuze van de nieuwe 
naam. Gaarne uw kommentaar, eventueel ande-
re suggesties. 
De redaktie. 
 
De Braakbal januari 1971 - Ingezonden brieven  
- De redactie ontving op haar verzoek om kommentaar op het 
nieuwe jasje en de nieuwe naam van ons blad slechts één 
schriftelijke reactie. De heer Bronswijk liet ons weten het 
noch met het een noch met het ander eens te zijn. Hij zond ons 
een ontwerp voor de omslag. Hij was bereid nog andere ontwer-
pen te maken. 
Aangezien ons mondeling wel een aantal positieve reacties be-
reikt hebben, willen wij hierop (nog) niet ingaan. Mochten meer 
mensen bezwaren hebben, dan kan dit in de jaarvergadering be-
sproken worden. 
 
-  De  secretaris  ontving  van  dr.  van  Ramshorst,  Tacituslaan  4  
Utrecht, een brief waarin hij melding maakt van 2 vogels, wel-
ke hij herhaalde malen waarnam. 
Hij schrijft: 
"De vogels lijken op het eerste gezicht flinke merels, maar ze 
zijn duidelijk wat groter. Hoofdkleur is donkerbeige-bruin, 
zeer egaal zonder ENIGE tekening van stippen, vlekken en der-
gelyke, maar de KOP is zeer donker, bijna zwart. Als ze zitten 
valt een zuiver witte rand op aan het uiteinde van de staart, 
ongeveer 1 cem. of iets minder breed, terwijl ook aan de vleu-
gels enig wit langs de rand te zien is. Zodra ze gaan vliegen, 
blijkt er echter zeer veel wit aan hun vleugels te zijn, n.1. het 
gehele middelste deel van de vleugels is zuiver wit". 
De heer van Ramshorst vraagt wat dit kan zijn. Inmiddels heb-
ben wij vernomen dat in de Uithof herhaalde malen SIBERISCHE 
LIJSTERS gesignaleerd zijn. 
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De beschrijving hiervan klopt voor een groot deel met de door 
de heer van Ramshorst waargenomen vogels, m.n. de witte vleu-
gelvlek. De tuin van de heer van Ramshorst ligt vlak bij de 
Uithof. Het is dus waarschijnlijk dat deze waarneming dezelfde 
Siberische Lijsters betreft. 
 
De Braakbal november  1971 - Verslag regionale afdelingen 
Zeist 
In  mei  t/m  juli  werden  de  
nestkasten in het Zeister 
Bos, Kozakkenbos, Panbos 
en Kerckebos gecontro-
leerd. Van de 370 nestkas-
ten waren er +/- 90 bezet. 
De meesten waren bezet 
door koolmezen en pimpel-
mezen. Specificatie van de 
bewoners van de nestkas-
ten, uitgezonderd de kool- 
en pimpelmezen; Grote Bon-
te Specht 1; Boomklever 2; 
Boomkruiper 2; Zwarte Mees 
5; Glanskopmees 10; Kuif-
mees  2;  Ringmus  2;  Bonte  
Vliegenvanger 3; Grauwe 
Vliegenvanger 1; Gekraag-
de Roodstaart 3; Eekhoorn 
1. 
Deze vogels zijn niet ge-
ringd, omdat de Bosbouw-
kundig Ambtenaar, de Heer 
Visser, er geen tijd voor 
gehad heeft. 
Bij onze eerste schoonmaak 
hebben  wij  in  het  Kozak-
kenbos in de 32 nestkasten 
16 bevruchte en onbe-
vruchte eieren aangetroffen. Gezien dit hoge percentage wil-
len wij een onderzoek instellen. Onze gedachten gaan uit naar 
verschillende mogelijke oorzaken: 
a.  inteelt 
b.  vergiftiging 
c.  overbevolking 
Verder zijn bij ons in het werkgebied nog enkele broedgevallen 
bekend van Boomvalk (jongen uitgevlogen, aantal onbekend), 

H. Sikkema (Vogelalbum van K. TIKTAK, 
Koffie en Theehandel, 1928) 
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Goudvink, Zwarte Specht, Oeverzwaluwen en Bosuilen. 
Het ontbreken van voldoende tijd, heeft ons niet in staat kun-
nen stellen de bossen verder op broedgevallen te inventarise-
ren. Wij hopen het komende seizoen met dit werk te kunnen aan-
vangen. 
 
De Braakbal januari 1972  - WINTERVOEDERING 
De organisatie van de wintervoedering op grote schaal èn van 
de moeilijk bereikbare vogels zal een taak zijn van de samen-
werkende regionale afdelingen. Iedere afdeling zal een speci-
ale vertegenwoordiger hiervoor aanstellen, by wie men even-
tueel grotere concentraties hongerende vogels of noodlijdende 
vogels met speciaal menu (reigers e.d.) kan melden. 
Voor de "particuliere" wintervoederaar volgen hier enkele 
richtlijnen: 
1.  reiger, roerdomp: kippemagen, ongezouten vis. 
2.  eendensoorten, meerkoet, waterhoen; graan, groenteafval, 
rauwe kort-gesneden aardappelschillen, brood (liefst ge-
drenkt in gesmolten vet). 
Voor alle watervogels geldt: water open houden, nooit voeren 
op water waarin ijsschotsen drijven. 
3.  spechten: vetbollen, grote lappen spekzwoerd, pindaslin-
gers, gebonden tegen boomstammen. 
4.  kleinere vogels: lijsterachtigen, vinkensoorten, gorzen, 
mezen, boomklever, ringmus, spreeuw,enz.: rotte appels en pe-
ren of schillen hiervan, onkruidzaden, vogelzaad, koolzaad, 
hennepzaad, zonnepitten, brood (eventueel gedrenkt in gesmol-
ten vet), zoutloze keukenafval (o.a. gekookte aardappels of 
aardappelschillen), ongekookte havermout, spekzwoerd, pin-
da's, kaaskorsten (waarvan beslist het plastic buitenlaagje 
verwijderd MOET zijn). 
In tuinen de voerplaatsen zodanig kiezen dat de vogels niet 
onverhoeds door katten besprongen kunnen worden. 
Tijdstip van voeren: ’ s ochtends en liefst ook (zeker bij lang-
durige en felle vorstperioden) tegen de avond. Drinkwater: bij 
sneeuw niet nodig; bij droge vorst: ijsblokjes tot gruis ver-
pulveren en bij de voerplaats uitstrooien. 
 


