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VOORWOORD 

Het onderzoek is verricht als 9-maands leeronder-zoek 

dieroecologie bij de Vakgroep Natuurbeheer van de Landbouwuniver

siteit te Wageningen (E050514). Het werd (intensief) begeleid 

door Dr. A. J. Cavé van het In st i tuut voor Oe co 1 og i sch Onderzoek 

te Heteren. 

A.J. Cavé, G.J. Speek_ en J. Visser waren betrokken bij de 

gedragswaarnemingen. Dr. A.C. Perdeck was tot mei 1988 

verantwoorde 1 ijk voor het wetenschappe 1 ij ke en mater i ë 1 e kader 

waarbinnen dit onderzoek kon plaats vinden. Zijn suggesties tij

dens de uitwerking en t.a.v. het conceptverslag waren zeer waar

devol. Dr. J.H. van Balen is in de eindfase van het onderzoek 

zeer behulpzaam geweest. M.W. Schaffers heeft een aanzienlijk 

dee 1 van het typewerk op z i eh genomen. A 11 en, ook de niet 

genoemde betrokkenen wil ik bedanken voor de ontvangen hulp en de 

prettige samenwerking. 
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1 SUMMARY 

Coots rearing young between 5 and 15 days old were selected 

for var i at i on in a ge wi thi n and betv1een pairs. The ti me budget 

of male and female of each pair was recorded during a day. A ran

dom sample of 120 spot-observations per observation-hour was 

taken for statistical analysis with logistic regression. Male 

birds adjust their time b~dget in relation to the age of the 

female. The time budgets of females showed no significant in

fluence of the age of the mate, probably because the variation in 

age composition of the bresding pairs was insufficient. Dif

ferences between young and older birds in adjusting their time 

budgets in relation to the age of the mate are indicated. The 

resu 1 ts a 1 so showed corre 1 at i ons between the hatch i ng-date, the 

number of young, the a ges of ma 1 e and fema 1 e and the i r ti me 

budgets. These f i nd i ngs are di scussed and suggest i ons are made 

for further analysis of the data. 
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2 INLEIDING 

Van een populatie meerkoeten, Fu7 ica atra L., bij Aalsmeer 

(zie ook 3.1) zijn sinds 1964 ge'gevens verzameld over het aantal 

broedparen, de legselgrootte en het tijdstip waarop de eieren 

worden gelegd (legdatum). De aantallen broedvogels vertoonden in 

de periode 1967 - 1984 een ~uidelijk golvend verloop. Om dit ver

loop te verklaren werd een model opgesteld (Cavé & Visser, 1985), 

waarin een uit9esteld leeftijdsafhankelijk effekt verantwoor

delijk is voor het golvend karakter van het aantalsverloop in de 

tijd. De voor dit effekt verantwoordelijke faktor wordt veron

dersteld te berusten op de territerial iteit van de meerl<oeten. 

Met behulp van simulatie werd aangetoond dat de fluktuaties in 

verloop van de tijd gedempt worden, tenzij onafhankelijk van 

bovengenoemd leeftijdsafhankelijk effekt ook een willekeurig ef

fekt het aantal broedparen jaarlijks beïnvloedt. Voor deze 

stochastische variabele in het model kon de strengheid van de 

winter bevredigend worden gebruikt. De invloed van winterkoude 

die resulteert in sterfte van meerkoeten is goed voorste 1 baar. 

Bij de aanname dat de territorialiteit het uitgesteld leef

tijdsafhankelijke effekt is dat het golvend patroon van de aan

tallen veroorzaakt, wordt verondersteld dat naarmate de leeftijd 

van de broedende meerkoeten groter is, hun territoria ook groter 

zijn en daarmee het aantal broedparen wordt beperkt. Fjelds~ 

(1973) geeft een beschrijving van een populatie meerkoeten waar

bij het territoriaal gedrag het een groot deel van de aanwezige 

meerkoeten belet om te broeden. Een ander deél komt volgens zijn 

beschrijving hierdoor pas laat tot broeder(. -(wanneer de vroege, 

dominante broedparen de beschikbare nestplaatsen verlaten 

hebben). Diverse populatiedynamische modellen voor andere vogel

soorten kombineren een leeftijdsafhankelijk èffekt met het effekt 

van een stochastische variabele (zie bijv. Ekman 1984, Potts 1984 

en Watson 1 984) -.-
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Behalve de verwachting dat oudere vogels een groter ter

ritorium hebben is ook te verwachten dat ze naarmate ze ouder 

zijn tevens een beter terr i tor i urn hebben. Ook is te ve n<1achten 

dat dieren naarmate ze ouder worden beter in staat zijn (meer) 

eieren uit te broeden en de jongen groot te brengen. Al deze 

"kwaliteiten" van de meerkoet die positief samenhangen met de 

leeftijd zouden uiteindelijk moeten leiden tot meer gepro

duceerde jongen per paar per jaar naarmate de leeftijd van de 

broedende meerkoeten toeneemt. 

Door een onderzoeksgroep van het Instituut voor Oecologisch 

Onderzoek wordt aan diverse van bovengenoemde aspekten onderzoek 

gedaan. Sinds 1981 wordt een zo groot mogelijk deel van de 

(toekomstige) broedvogels voorzien van een kunststof halsband met 

hierop een individuele kode. Hierdoor zijn voor een aanzienlijk 

deel van de broedpopulatie de gemeten parameters te relateren aan 

de leeftijd. Voordat van halsbanden gebruik werd gemaakt was een 

veel kleiner deel individueel herkenbaar door aflezen van de kode 

op de stalen ring of door aflezen van kodes gevormd door kom

binaties van gekleurde pootringen. Door het ~e~ruik van halsban

den is het ook mogelijk geworden gedragswaarnemingen te verrich

ten aan dieren ~et een bekende leeftijd. 

Bij het onderzoek over de relatie tussen leeftijd en 

grootte/kwaliteit van het territorium is tot nu toe alleen met de 

leeftijd van de man een positief verband gevonden met genoemde 

territoriumaspekten. De leeftijd van de vrouw lijkt er niet 

(signifikant) toe te doen (Cavé & Visser, 1987). Bij korrelatieve 

analyse van de rel·atie tussen leeftijden en jongenproduktie bin

nen een jaar blijkt echter dat er alleen signifikante verbanden 

zijn met de gemiddelde leeftijd van het broedpaar. De leeftijd 

van de man of de vrouw alleen is geen goede ~oorspeller voor het 

aantal geproduceerde jongen (Perdeck 1988). 

Nu rijst de vraag of, als er vanuit gegaan moet worden dat 

alleen de leeftijd van de man samenhangt met terri-
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toriumkwaliteit/grootte, er wellicht een leeftijdsafhankelijke 

kwaliteit van het vrouwtje gevonden kan worden, die verband houdt 

met het grootbrengen van de jongen. Indien een oude man gemiddeld 

"verantwoordelijk" is voor een goed en groot territorium zo~ de 

uiteindelijke jongenproduktie door een slecht funktienerend jong 

vrouwtje op deze wijze het verband tussen leeftijd van het broed

Paar en de jo n_g en produkt i e kunnen v e r k 1 aren . H i e r toe z i j n 

gedragswaarnemi ngen gedaan aan de tijdsbesteding van meerkoet

paren, die kleine jongen (t~ssen de 1 en 2 weken oud) verzorgen. 

Deze tijdsbudgetten worden in dit verslag geanalyseerd. 
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3. MATERIAAL EN METHODE 

3.1 Het proefterrein 

Het proefterrein, circa 150 ha. groot, ligt in de gemeente 

Aalsmeer (NH) vlak naast de bebouwde kom aan de rand van de West

einderplasssen en bestaat uit een grote verzameling eilandjes om

geven door kanalen en slote~. De eilanden zijn in gebruik voor de 

sierplantenteelt (voornamelijk seringen) en rekreatie. Enkele 

eilanden zijn ongebruikt en sterk verruigd (moerasbos). Een klein 

deel van het terrein wordt beheerd als natuurreservaat. De eilan

den worden beschermd tegen afkalving door golfslag d.m.v. houten 

beschoeiingen en soms met steen- of betonstort. Daarnaast worden 

langs de beschoeiingen drijvende stroken riet in het water 

gelegd. Deze zudde's zijn samen met de oevers van bovengenoemde 

verruigde en/of als natuurreservaat beheerde eilanden de meest 

geschikte plaatsen voor de meerkoeten om te nestelen. De weinig 

natuurlijke situatie met veel onbegroeide .oevers en open water 

maakt het proefterrein zeer geschikt voor de gedragsobservaties 

zoals die voor dit onderzoek aan meerkoeten zijn uitgevoerd. Met 

name de rekreatie-eilandjes waren door de kombinatie van gazon en 

lage struiken zeer geschikt als waarneempost. Desondanks waren de 

waar te nemen vogels regelmatig aan het zicht onttrokken ("uit 

zicht") doordat ze in de vegetatie verdwenen. Ook het feit dat de 

proefdieren zich snel door de vele met elkaar verbonden sloten 

konden verplaatsten , leidde ertoe dat ze uit zicht waren. 

3.2 De proefdieren 

In 1987 werden 15 meerkoetenparen geselekteerd op grond van 

zoveel rnagel ijk variatie in leeftijdssamenstell ing. Een eerste 

ana 1 yse van de gegevens ( Hage, 1988) bracht aan het licht dat 

slechts bij één broedpaar de man jonger was dan de vrouw en dat 

het hierbij gaat om een eerstejaars man en een tweedejaars vrouw. 
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De paren waarbij de man ouder is dan de vrouw komen in dit 

materiaal vaker voor en hier is de variatie in leeftijdsverschil 

veel groter. Voor de fase van de voortplanting waar de jongen 

tussen de acht en vijftien dagen oud waren kon met een indeling 

in eerste jaar en ouder de kombinatie jonge man met oude vrouw 

slechts eenmaal in de analyse worden betrokken. Op grond hiervan 

(zie ook in bovengenoemd verslag fig. 2.5.2) werden in 1988 nog 6 

paren geselekteerd waarbij de man jonger is dan de vrouw en/of de 

man tweedejaars is. Tabel 3.1 geeft een overzicht van de leef

tijdssamenstelling en andere bij de analyse betrokken parameters 

van de onderzochte meerkoetparen. 

3.3 Tijdstip en methode van gedragsregistratie 

Bij de geselekteerde paren werd bepaald wanneer het legsel 

kompleet was en de uitkomstdatum van de eieren werd berekend of 

vastgesteld in het veld. In de periode dat de jongen 8 tot 15 

dagen oud waren werd er gedurende een dag tussen 8.00 en 18.00 

uur waargenomen. Beha 1 ve vanaf 1 and (zie 3. 1 ) werd indien daar 

een geschikte plek ontbrak (ook) vanuit een grote, platte boot 

waargenomen. Di.t type boot (praam) is voor de meerkoeten op de 

Westeinderplassen een bekende verschijning, daar de tuinders 

hiermee hun eilanden bevoorraden. Van één van de partners werd 

gedurende een uur de handelingen vastgelegd, waarna het volgende 

uur het andere di er werd waargenomen. In een uur waarnemen kon 

het dier zich aan het oog onttrekken (zie 3.2), hetgeen we zoveel 

mogelijk geprobeerden te ondervangen. Ook noodzakelijke pauze's 

i .v.m. weersomstandigheden, apparatuur en waarnemers zijn ver

antwoordelijk voor verschillen in de tijdsduur van de handelin

gen die uiteindelijk per meerkoet zijn geregistreerd. De gedrags

registratie vond meestal door twee of drie personen plaats, soms 

door vier. 

De gedragingen werden als numerieke kodes ingetoetst in een 

(veld)komputer voor gedragswaarnemingen, "OS3-eventrecorder", van 
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de firma Observational Systems. Behalve tweecijferige kades voor 

de in dit onderzoek gebruikte gedragingen waren ook kades ge

reserveerd om het aantal jongen en het jongnummer op te geven. 

Het ethogram is weergegeven in tabel 3.2. Met uitzondering van 

het hiervoor gereserveerde cijfer 9 geeft het eerste cijfer de 

aard van de handeling aan (eerste kolom in tabel 3.2: zit, gaat, 

etc.). Het tweede cijfer betreft het objekt waar de handeling 

zich op richt; in het algemeen de voedselsoort (bijv. mossel, 

kokerjuffer). Een waarnemer(notul i st registreerde de kodes die 

door (een van) de overige(n) werd(en) doorgegeven. Bij het waar

nemen van de meerkoeten werd gebruik gemaakt van verrekijkers 

(vergroting acht of tien maal·) en telescopen (vergroting vijftien 

tot zestig maal). In het geval van meer dan twee personen konden 

vanaf verschillende plaatsen waarnemingen worden verricht. Om de 

mobi 1 i te i t en de onderlinge afstanden van de waarnemers te 

vergroten werd gebruik gemaakt van portofoons. 

Tabel 3. 1 Waargenomen meerkoetparen (leeftijden in Euringcode: 

5=eerstejaars, 7=tweedejaars, etc.) 

LEEFTIJD LEEFTIJD AANTAL UITKOMST WAARNEEM 
MAN VROUW JONGEN DATUM DATUM 

15 9 1 5/05/87 5/18/87 
13 5 4 5/05/87 5/19/87 

5 7 3 5/12/87 5/20/87 
7 5 3 5/12/87 5/21/87 

1 1 13 1 5/12/87 5/22/87 
13 7 3 5/15/87 5/26/87 

9 9 2 5/17/87 5/27/87 
13 7 8 5/17/87 5/28/87 
1 5 11 2 5/19/87 5/29/87 
1 5 5 6 5/25/87 6/03/87 

7 5 4 5/27/87 6/04/87 
5 5 1 6/02/87 6/15/87 
5 5 1 6/14/87 6/25/87 
5 5 1 6/18/87 6/26/87 
5 5 1 6/20/87 6/30/87 
7 1 1 3 4/23/88 5/06/88 
7 7 7 5/03/88 5/13/88 
5 5 7 5/09/88 5/18/88 
9 7 7 5/18/88 5/26/88 
5 7 1 5/22/88 6/02/88 
7 1 1 1 5/26/88 6/07/88 
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Tabel 3.2 Overzicht van de numerieke codes voor gedragsregistra

tie 

TWEEDE CIJFER 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

EERSTE 
CIJFER GEEN ONBEK MOSSEL KOKERJ INSEKT ALG GRAS PLANT NES TM #EIGEN 

0 ZIT rust broed broed dreigt vecht vlucht pikt bouwt #j 

ei jongen jong nest on hek 

1 GAAT zwemt/ gaat gaat gaat gaat gaat gaat gaat gaat lj 

loopt on bek mossel kj ins alg gras pl mat 

2 DUIKT duikt duikt duikt duikt duikt duikt duikt duikt 2j 

misl on bek mossel kokerj ins alg pl mat 

3 PIKT pikt pikt pikt pikt pikt pikt pikt pikt pikt 3j 

mis! on bek mossel kokerj ins alg gras pl mat 

4 EIGENJ ej ej ej ej ej ej ej ej 4j 

misl OI) bek mossel kokerj ins alg gras pl 

5 ANDERJ aj aj aj aj aj aj aj aj 5j 

misl on bek mossel kokerj ins alg gras pl 

6 ZELF zelf zelf zelf zelf zelf zelf zelf 6j 

on bek mossel kokerj ins alg gras pl 

7 KRIJGT kr kr kr kr kr kr kr kr kr 7j 

misl on bek mossel kokerj ins alg gras pl mat 

8 PARTNR part part part part part part part part part 8j 

misl on bek mossel kokerj ins alg gras pl mat 

9 JONGNR jong jong jong jong jong jong jong jong jong uit 

on bek 1 2 3 4 5 6 7 8 zicht 

3.4 Verwerking van de gedragsregistraties 

De in de eventreeorder opgeslagen gegevens werden in het 

veldstation in Aalsmeer overgezonden naar de daar aanwezige (IBM

PC kompatibele) komputer.·Het voor dit overzenden ontwikkelde 

BASIC-programma wordt gegeven in bijlage A1. Vervolgens werden de 
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kodes in de overgezonden bestanden vertaald in de sequenties van 

ingetoetste kodes. Het hiervoor geschreven programma wordt 

gegeven in bijlage A2. Behalve de sequenties van ingetoetste 

kodes met het tijdstip in 1/10 sekonde na middernacht bevatten de 

oorsp ronke 1 ij ke overgezonden dataf i 1 es ook gegevens die bij de 

start van ieder. observatie-uur werden opgeslagen ("headers" ), 

zoals de initialen van de waarnemers en het merkteken (halsband) 

van de waargenomen meerkoet. Behalve de in tabel 3.2 vermelde 

gedragingen konden ook genu_mmerde kommentaarsigna 1 en worden op

genomen tijdens het waarnemen. Deze "vlaggen" in de bestanden 

konden nu in de sequentie 1 e f i 1 e met gedragingen worden op

gespoord en de gemaakte aantekeningen in het veld (veelal meldin

gen van fout ingetoetste kodes) werden verwerkt. Vervolgens wer

den de gegevens· gesplitst in en samengevoegd voor de partners. 

Hierna werd een nieuwe tijdsbasis gekreëerd voor de samengevoegde 

waarnemingen per· dier (de eerste waarneming begint op tijdstip 0) 

en werden a 11 e heade rs en kommentaren verwij de rd. Het hiervoor 

gemaakte programma wordt gegeven in bijlage A3. Vervolgens werden 

aan de gedragskades volgens het oorspronkelijke ethogram nieuwe 

kodes toegevoegd. In het nieuwe ethogram worden de 

oorsp ronke 1 ij ke kodes samengevoegd tot grote re eenheden van 

gedrag. Dit wordt gedaan in een sequentie-analyse waarbij de in

deling van een oorspronkelijke kode bij een nieuwe gedragseenheid 

afhangt van de daarop volgende kode(s): indien het verkrijgen van 

een bepaald type voedsel of het transport hiervan gevolgd wordt 

door een eindbestemmingskode (zelf eten, jong voeren, aan partner 

geven) van dat voedsel worden al deze handelingen "gelabeld" voor 

deze eindbestemming van het betreffende voedseltype. Er worden 3 

eindbestemmingen onderscheiden: "jong", "zelf" en "onbepaald". 

Indien het voedsel aan de partner wordt gegeven (hetgeen zeer 

weinig voorkomt) wordt "jong" als eindbestemming verondersteld. 

Ontbreekt een eindbestemming "jong" of "zelf" of worden de voer

hande 1 i ngen onderbroken door het u i t zicht raken van het waar

genomen dier dan. wordt de bestemming van het voer "onbepaald". 

Zitten/staan en lokemotie zonder voedsel worden bij voeren 

gerekend indien de tijdsduur kleiner is dan 3 sekonde en ze 
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gevo 1 gd worden door een voerhandeling. Hetzelfde ge 1 dt voor de 

kodes die werden gebruikt voor jongentellingen en -nummering. 

Worden deze kodes niet gevolgd door voerkodes dan worden ze in de 

nieuwe kategorie "onbepaald" ingedeeld. In tabel 3.3 worden de 

nieuwe gedragseenheden en hun numerieke kodes weergegeven. Bij

lage A4 en A5 geven de programma's die deze nieuwe indeling ver

zorgen. 

Tabel 3.3 Overzicht van de in de analyse gebruikte gedragseen

heden 

KODE BETEKENIS KODE BETEKENIS 

= = 
00 onbepaald 50 voert onbekend mislukt 

10 rust 51 voert onbekend onbekend 

20 broedt eieren/jongen 52 voert onbekend mouuel 

21 bouwt nest 53 voert onbekend kokerjuffer 

30 lokomotie 54 voert onbekend insekt 

40 agressie intern 55 voert on beltend alg 

41 agressie extern 56 voert onbekend gras 

57 voert onbekend plant 

60 voert zelf mislukt 70 voert jong mislukt 

61 voert zelf onbekend 71 voert jong onbekend 

62 voert zelf mossel 72 voert jong mossel 

63 voert zelf kokerjuffer 73 voert jong kokerjuffer 

64 voert zelf insekt 74 voert jong insekt 

65 voert zelf alg 75 voert jong alg 

66 voert zelf gras 76 voert jong gras 

67 voert zelf plant 77 voert jong plant 

Tenslotte werd een programma ontwikkeld waarmee op grond van 

een op te geven aantal random trekkingen per waarneemuur een 

steekproef uit de gegevens kan worden gedaan. We krijgen nu een 

aantal scores voor iedere gedragseenheid die in de tijd wil

lekeurig zijn, met de bedoeling onafhankelijke waarnemingen te 

verkrijgen. Op grond van onderlinge vergelijking bij een deel van 

de dieren met verschillend aantal trekkingen per uur is besloten 

voor deze u i twerk i ng 120 trekkingen per uur waarnemen te doen, 

1 2 



dus gemiddeld om de halve minuut. Omdat dit uur ook de tijd uit 

zicht bevat krijgen dieren die veel uit zicht zijn in verhouding 
weinig scores in de overige (in zicht) kategorieén. Naarmate een 

dier meer in zicht is telt het in de onderlinge verhoudingen tus

sen de dieren dus zwaarder mee. De gebruikte waarden voor de 

variabelen in de statische verwerking (zie 3.5) werden voor zover 

het gedragingen betreft uit deze steekproef bepaald. In 5.1 wordt 

nader ingegaan op het gebruik van deze steekproef. De weergave in 

staafdiagrammen van de resultaten is gebaseerd op de gecumuleerde 

tijdsduren van de gedragingen uit de files waaruit de random 

trekking is verricht. 

3.5 Statistische verwerking 

De tijdsverdeling van verschillende handelingen kan op twee 

manieren worden beschouwd. Het meest voor de hand liggend is het 

percentage van de tijd in zicht besteed aan een bepaalde hande--. 
ling in een analyse afhankelijk te veronderstellen van een aantal 

onafhankelijke variabelen. Bij multipele regressie met kontinue 

variabelen wordt een zo goed rnagel ijk model gepast voor de op

gegeven onafhanke 1 ij ke ( n) met behu 1 p van de methode van de 

kleinste kwadraten. Hierbij worden een aantal aannamen gedaan ten 

aanzien van de verdeling van de afhankelijke (y), o.a. dat deze 

normaal verdeeld is. Deze aannamen zijn ten aanzien van hier on

derzochte materiaal twijfelachtig (zie ook 5.1 ). 

Door een random monster uit de tijdsbestedingen te nemen en 

die te beschouwen als een aantal puntwaarnemingen van een gedrag 

kan de a na 1 yse p 1 aatsv inden met behu 1 p van disk re te regres

si emethoden. Het percentage van de tijd inzicht besteed aan 

fourageren voor de jongen is nu het aantal scores voor fourageren 

voor de jongen gedeeld door het totaal aantal scores in zicht. 

Bij diskrete multipele regressie, zoals de hier gebruikte logis

tische regressie, wordt een zo goed mogelijk model iteratief 

gepast met behulp van "maximum likelihood" methoden. De te pas--
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sen afhankelijke hoeft nu niet normaal verdeeld te zijn. Evenals 

de gebruikelijke ar·csinus-transformatie bij multipele regressie 
zorgt bij de 1 og i st i sche reg re ss i emethode' de 1 og is ti sche trans

formatie van de afhankelijke ervoor dat de onafhankelijken altijd 

een waarde tussen 0 en 1 schatten. In plaats van lineaire afhan

kelijkheden worden bij logistische en Poisson regressie 

loglineaire afhankelijkheden getoetst (de natuurlijke logarithmen 

van y en x-en hebben een 1 i nea i r verband) . De mate van passing 

wordt bij logistische regr~ssie weergegeven door de deviantie, 

die bij benadering een chi 2-verdeling heeft. Of een individue·le 

variabele signifikant bijdraagt aan de passing van een model kan 

worden vastgesteld door het verschil in devianties van het model 

met en zonder die variabele bij een vrijheidsgra~d te toetsen aan 

de chi2-verdeling. De in de resultaten vermelde uitkomsten van de 

T-toets (tweezi_jdig) geven de richting en een indikatie van de 

mate en waarin de getoetste variabele bijdraagt aan de passing 

van het model en zijn alleen bij grote steekproefpopulaties te 

gebruiken als onderscheiding voor signifikantie (bij een absolute 

waarde van 1.94 of meer draagt de variabele dan signifikant bij). 

In de resultaten zijn alle onafhankelijke variabelen en de met 

hun opgebouwde multipele regressiemodellen signifikant bijdragend 

c.q. passend op grond van bovengenoemde G2 -toetsing met een 

betrouwbaarheid van 95% (p=0.05 bij een waarde van 3.85 en 1 

vrijheidsgraad), tenzij ze als niet signifikant zijn aangegeven 

met "(n.s.)". Aangezien de analyses steeds een klein aantal 

dieren betreffen is de bijdrage van de individuele variantie van 

de dieren in verhouding groot. Indien de "approximated Caok's 

distance", een maat voor passing van een dier in een model, zeer 

klein was en daarmee duidelijk afweek van de waarden voor de 

overige bij de analyse betrokken dieren, werd dit dier uit de 

analyse verwijderd (zie handleiding SX: Anonymus,1987). Dit ver

wijderen van uitbijters gebeurde alleen indien een bijna passend 

model was verkr·egen op grond van verwijderen en eventueel weer 

toevoegen van variabelen. 
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4 RESULTATEN 

In de tabellen 4.1 tot en met 4.5 staan de logistische 

regressies weergegeven met als onafhankelijke variabelen: 

L 

p 

u 
A 

s 
J 

PR 

X1 *X2 

minimum leeftijd in Euringcode 

minimum leeftijd van_ de partner in Euringcode 

uitkomstdatum in dagen na 1 april 

aantal jongen 

geslacht (O=man, 1=vrouw) 

jaar (0=1987, 1=1988) 

percentuele rusttijd van de partner 

het produkt van de variabelen X1 en X2 

In tabel 4.1 wordt het percentage van de tijd inzicht besteedt 

aan het fourageren voor de jongen met behu 1 p van een mu 1 ti pe 1 e 

logistische regressie geschat uit voor deze analyse van belang 

geachte onafhankelijken. 

Tabel 4.1 Logistische regressie van het percentage tijd in zicht 

besteed aan voeren van de jongen 

selektie 
aantal 
vrijh.grd.: 
deviant ie 

VARIABELE 

CONSTANTE 
L 
p 

mannen en vrouwen 1987 + 1988 
42 
31 
488,4 (n.s.) 

STUDENT'S T. 

2,44 
8, 18 

-9 J 15 
u -12,93 
A 1, 93 
s 6' 16 
J -5,81 
S*L -14,94 
S*P 9.45 
J*L 14,64 
J*P -4,85 
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A 11 e hogere verbanden van "ges 1 acht" en Jaar b 1 ij ken si g

nifikant in dit (niet passende) model. Dit geeft aanleiding om de 

uitwerking te vervolgen met aparte analyses voor geslacht en 

jaar. 

Tabel 4.2 Logistische regressie van het percentage van de tijd 

inzicht besteed aan fourageren voor de jongen 

selektie: 
aantal: 
vrijh.gr.: 
deviantie: 

CONSTANTE 
L 
p 
u 

selektie: 
aantal: 
vrijh.gr.: 
deviantie: 

CONSTANTE 
L 
p 
A 

A. 
mannen 1987 
13 
9 
1 1 ' 1 1 

COEFF. STUDENT'S T. 

7' 1 7 
0,08 

-0,48 
-0' 12 

c. 
mannen 1988 
6 
3 
6,66 

10,64 
5,05 

-11 '34 
-13,95 

COEFF. STUDENT'S T. 

-2' 19 
0,92 

-0,71 

-5' 19 
17,30 

-11,70 

B. 
vrouwen 1987 
13 
9 
61,91 (n.s.) 

COEFF. STUDENT'S T. 

1 '82 
-0' 18 
-0,04 
-0,03 

D. 
vrouwen 1988 

6 
3 
3,46 

3,05 
-5,52 
-1 , 98 
-4,95 

COEFF. STUDENT'S T. 

-3,09 
0, 15 

0,21 

-7,12 
3,79 

6,23 

In tabel 4.2.A zijn de coëfficiënten en de waarden van de 

student's-test gegeven voor de signifikante variabelen in een 

passend mode 1 voor de mannen die in 1987 waargenomen zijn. Het 

aantal jongen evenmin en de mate waarin de partner rust of de 

partner de jongen voert zijn in dit model niet signifikant. De 

overgebleven faktoren kunnen als volgt in woorden worden 

uitgedrukt: De mannetjes in 1987 besteden meer tijd aan het 

fourageren voor de jongen naarmate: 
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hun leeftijd groter is (L positief) 

de leeftijd van hun partner kleiner is (P negatief) 

de uitkomstdatum van de jongen vroeger is (U negatief) 

Tabel 4.2.C laat zien dat in 1988 de mannen hetzelfde beeld 

te zien geven, maar dat uitkomstdatum als signifikante faktor 

ontbreekt. 

In tabel 4.3 wordt een_passend model gegeven voor de fraktie 

van de tijd in zicht, die dezelfde 13 mannen uit 1987 bestederi 

aan fourageren voor zichzelf Voor deze aktiviteit kan worden 

gesteld dat deze mannen er meer tijd aan besteden naarmate: 

- de uitkomstdatum later is 

het aantal jongen kleiner is 

- de partner minder tijd aan rusten besteedt ( PR = aanta 1 

scores voor rusten I aantal scores inzicht van de partner) 

Tabel 4.3 Logistische regressie van het percentage van de tijd 

inzicht besteed aan fourageren voor zichzelf. 

selektie 
aantal 
vrijh.grd.: 
deviantie : 

VARIABELE 

CONSTANTE 
u 
A 
PR 

mannen 1987 
13 
9 
10,85 

STUDENT'S T. 

-12,06 
11 ' 1 2 
-2,32 
-4,62 

In tabel 4.2.9 wordt een logistisch regressiemodel voor de 

fourageertijd voor de jongen door de vrouwen gegeven met dezelfde 

onafhankelijken als als bij de mannen. Dit model is niet passend. 

De coëfficiënt van de signifikante faktor leeftijd is tegenge

steld aan die in het model voor de mannen. 

c.~ 
BIBLIOTHEEK INSTITUUT VOOR 
OECOLOGISCH ONDERZOEK 

Boterhoeksestraat 22 
6666 GA HETEREN 
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In tabel 4.4 staat een wel passend model voor het percentage 

van de tijd inzicht dat de vrouwen in 1987 ·hebben besteed aan het 

fourageren voor de jongen. Hieruit kan worden afgeleid dat deze 

vrouwen meer tjjd aan het fourageren voor de jongen besteden 

naarmate: 

- ze jonger zijn (L negatief) 

- er een 36 -machtsfunktie met de leeftijd van de partner 

wordt gepast (P, P*P, P*P*P) 

er een 26 -machtsfunktie met het aantal jongen wordt gepast 

(A, A*A) 

- de uitkomstdatum vroeger is (U negatief) 

- de partner meer tijd aan rusten besteedt (PR positief) 

Er is dus voor de vrouwen wel een passend model te ontwerpen, 

maar dit is niet meer te interpreteren wat betreft de onaf

hankelijke "leeftijd partner" en blijft een tegengestelde coëf

ficiënt geven in vergelijking met de mannen voor de faktor "eigen 

leeftijd". 

Tabel 4.4 Logistische regressie van het percentage van de tijd 

inzicht besteed aan fourageren voor de jongen 

selektie vrouwen 1987 
aantal 12 
vrij h. g rd. : 3 
deviantie 3,82 

VARIABELE STUDENT'S T. 

CONSTANTE 4,29 
L -4,38 
p -2,60 
u -6, 15 
A -2,66 
PR 2,93 
A*A 3 ,·17 
P*P 2, 6_8 
P*P*P -2,67 

18 



In tabel 4.2.D staat een passend model met signifikante 

onafhankelijken voor de vrouwen in 1988. Hieruit kan worden af

geleid dat in 1988 de vrouwen meer tijd aan het fourageren voor 

de jongen besteedden naarmate: 

- ze ouder zijn 

- het aantal jongen groter is 

Dit is tegengesteld aan de gevonden effekten in 1987. 

De regressiemodellen ~even verschillende resultaten voor 

mannen en vrouwen. In een poging de aard van deze verschillen te 

achterhalen wordt de tijdsbesteding van mannen en vrouwen in 

figuren weergegeven, waarbij wordt gemiddeld over relevante 

kategorieän per geslacht waar het een weergave in staafdiagrammen 

betreft (figuren 4.1 tot en met 4.6). De aantallen waarover 

gemiddeld is Staan boven iedere "balk" tussen haakjes (). Wegens 

het kleine aantal waargenomen vogels zijn voor 1988 geen diagram

men met een opsplitsing naar leeftijd gemaakt. 

Met alleen een indeling in geslacht is de tijdsbesteding van 

mannen en vrouwen in 1987 globaal genomen gelijk (figuur 4.1.A). 

Er is een klein verschil te zien met betrekking tot lokomatie en 

broedhande 1 i ngen (=bebroeden van de jon gen p 1 us nestbouw), in de 

zin dat de mannen i ets meer tijd aan 1 okomot ie besteden dan de 

vrouwen en de vrouwen meer tijd besteden aan de broedhandelingen. 

Figuur 4.1.8 laat zien dat in 1988 de gemiddelde vrouw meer tijd 

aan het fourageren voor de jongen besteedt dan de gemiddelde man 

in dat jaar. Dit hogere nivo van jongen voeren gaat vooral "ten 

koste" van de tijd besteed aan rusten en fourageren voor zich

zelf. 

In de figuren 4.2 tot en met 4.6 zijn de leeftijden van de 

dieren samengevoegd tot drie kategorieän en de aantallen jongen 

tot vier kategorieän , zie de vóór de figuren gegeven legenda. 

Evenals bij de regressiemodellen blijken mannetjes en 

vrouwtjes te verschillen in het verband tussen tijdsbesteding en 
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leeftijd (figuur 4.2, vergelijk met de tabellen 4.2, 4.3 en 4.5). 

In figuur 4.2.A is te zien dat jonge mannen minder tijd besteden 

aan het fourageren voor de jongen dan oudere dieren en meer rus

ten. Tevens besteden alleen deze jonge mannen enige "zichtbare" 

tijd aan broedhandelingen. Bij de tweedejaars mannen ligt het 

fourageren voor .de jongen op het zelfde nivo als bij de oudere 

dieren. De groep besteedt gemiddeld echter meer tijd aan 

lokamotie en minder aan rustgedrag dan de oude mannen. De oude 

vrouwen besteden minder ti j_d aan het fourageren voor de jongen 

dan de jongere vrouwen (figuur 4.2.B, vergelijk met tabel 4.3.A) 

en besteden meer tijd aan fourageren voor zi~hzelf en lokomotie. 

Alleen de jongere (eerste- en tweedejaars) vrouwen besteden 

zichtbaar tijd aan het bebroeden van de jongen en/of het verzor

gen van het nest. 

Om de invloed van de leeftijd van de partner op de tijdsbe~ 

steding weer te geven worden in de figuren 4.3 en 4.4 apart voor 

dieren uit de .eerste leeftijdskategorie (1 9 -jaars) en oudere 

dieren de tijdsbesteding uitgezet tegen de leeftijdskategorie van 

de partner. In figuur 4.3 is te zien dat de oudere dieren minder 

tijd aan het fqurageren voor de jongen bested~n als hun partner 

oud is. Ze besteden dan meer tijd aan rusten en lokomotie. 

Bij de jonge dieren (figuur 4.4) besteden de mannen met een 

jonge partner zeer weinig tijd aan het fourageren voor de jongen. 

Ze rusten daarentegen veel meer en besteden meer tijd aan foura

geren voor zichzelf.De jonge vrouwen besteden gemiddeld meer (dan 

twee maal zo veel ) tijd aan het fourageren voor de jongen als ze 

een oude partner hebben. Aan "broeden" wordt geen tijd besteed 

door deze groep en er wordt minder tijd besteed fourageren voor 

zichzelf. 

Wordt de tijdsbesteding van oudere dieren uitgezet tegen het 

aantal jongen (in vier kategorieën) dan blijken zowel mannen als 

vrouwen minder tijd te besteden aan het fourageren voor de jongen 

indien er maar een of twee jongen zijn (figuur 4.5). Hebben ze 

meer (7 of 8 jongen) dan zakt het voernivo voor de jongen weer 
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iets, maar bij de mannen is dit gering en bij de vrouwen blijkt 

in deze kategorie uitzonderlijk veel tijd aan broeden te worden 

besteed. Het gaat in deze kategorie slechts om één vrouw. Behalve 

in deze laatste kategorie dieren gaat bij alle dieren een toename 

van de tijd besteed aan het fourageren voor de jongen gepaard met 

een afname van de rusttijd. Bij de jonge dieren (figuur 4.6) 

ontbreken nog meer jongenkategorieën: bij de jonge mannen de twee 

hoogste en bij de jonge vrouwen de kategorie met het grootste 

aantal (7 of 8) jongen. In_ beide gevallen besteden de dieren 

minder tijd aan het fourageren voor de jongen indien er slechts 

slechts 1 of 2 te verzorgen zijn. Ook hier moet ~~waarschuwd wor

den voor het feit dat bij de jonge mannen de jongenkategorie 2 

slechts uit een exemplaar bestaat. De tijdsverdeling voor de 

jonge mannen in figuur 4.6.A is gelijk aan die voor de jonge man

nen uitgezet tegen de leeftijd van de partner in figuur 4.4.A. In 

1987 gold dus dat de jonge mannen met (even) jonge partners al

tijd minder dan drie jongen hadden en met een tweedejaars partner 

(leeftijdskategorie 2) 3 of 4 jongen. 

In figuur 4.7 is voor beide geslachten het deel van de tijd 

dat besteed werd aan het fourageren voor de jongen uitgezet tegen 

de uitkomstdatum van de jongen (in dagen vanaf 1 april). De hoge 

signifikantie in tabel 4.1 van de uitkomstdatum als onaf

hankelijke, zeker in kombinatie met de leeftijdssamenstelling, is 

in deze figuur terug te vinden: Slechts 1 jonge man en 2 jonge 

vrouwen liggen met hun uitkomstdatum tussen oudere dieren, de 

overige 4, respektievelijk 6 jonge dieren hebben later in het 

seizoen hun eerste broedsel. Van de vier jonge mannen die laat 

zijn besteden de laatste drie geen tijd meer aan het fourageren 

voor de jongen. In figuur 4.7.B is duidelijk te zien dat er voor 

de vrouwtjes drie onderling afhankelijke variabelen zijn: het 

percentage van de tijd in zicht besteed aan het fourageren voor 

de jongen, de 1eeftijd en de uitkomstdatum: voor alle drie 

1 eeft i jdskategori eën zakt het fourageern ivo voor de jongen met 

het later worden van de uitkomstdata. Tegelijkertijd is het 

gemiddelde nivo van het fourageren voor de jongen voor 
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eerstejaars vrouwen hoger dan voor tweedejaars en dit weer hoger 

dan voor de oude dieren. 

Figuur 4.8 laat voor de drie leeftijdskategorieën het ver

band tussen het aantal jongen en de uitkomstdatum zien. Alle vier 

de late paren die uit een jong mannetje en een jong vrouwtje zijn 

samengesteld hebben bovendien slechts 1 jong. Opvallend is verder 

dat de oudste vrouwtjes nooit meer dan twee jongen hebben. 

In de figuren 4.9 en 4.10 worden op dezelfde wijze als in de 

twee voorafgaande figuren de paren uit 1988 weergegeven. Het 

kleine aantal paren (6) maakt interpretatie een hachelijke zaak. 
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LEGENDA bij de figuren: 

uitkj: 

lftcat: 

lftpcat: 

#j: 

jongcat: 

relvj: 

relvz: 

relvo: 

re 11 oe: 

relagr: 

relbro: 

rel rust: 

uitkomstdatum van de jongen (in dagen na 31 maart) 

leeftijdskategorie (1=eerstejaars, 2=tweedejaars, 

3=ouder dan tweedejaars 

idem voor de leeftijd van de partner 

aantal jongen 

aantal jongen (1= 1 of 2 jongen, 2= 3 of 4 jongen 

3= 5 of 6 jonge~, 4= 7 of 8 jongen) 

% van de tijd inzicht besteed aan fourageren voor de 

jongen 

% van de tijd inzicht besteed aan fourageren voor 

zichzelf 

% van de tijd in zicht besteed aan fourageren met 

onbekende bestemming van het voedsel 

% van de tijd in zicht besteed aan lokamotie 

% van de tijd in zicht besteed aan agressie 

% van de tijd in zicht besteed aan broeden van de 

jongen en nestbouw 

% van de tijd inzicht besteed aan rusten 
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A~ 1987 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

O.!..---

B3 1988 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

0-!..---

sex 

- relvj ~ relvz ~ relvd [83 relloc 

rs:sJ relagr lZJ relbra !SJ relrust 

Figuur 4.1 , Tijdsbesteding van mannen en vrouwen in 1987 (A) en 

1988 (B) 
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A ~ ·r1 a n n e n 19 8 7 

0.8 

0.6 

0-4 

0-2 

0_,__-

B~ vrouwen.1987 

1 

- relv j ~ relvz 

2 

lftcat 

~ relvd ~ relloc 

rs:sJ relagr [ZJ relbra CSJ relrust 

3 

Figuur 4.2 Tijdsbesteding van de mannen (A) en vrouwen (B) in 

1987 per leeftijdskategorie 
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A ~ r1 a n n en 19 8 7 tee-ft 1 j d ska t ~ 2 + 3 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

0-!...---

B~ vrouwen 1987 tee.ftijdskat~ 2+3 

1 3 

lftpcat 

- relv j ~ relvz ~ relvd tZ3 relloc 

rs:s:J relagr lXl relbra !SJ relrust 

Figuur 4.3 Tijdsbesteding van oudere mannen (A) en vrouwen (B) 

in 1987, in relatie tot de leeftijd van de partner 
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A~ ~~annen 1987 leeftijdskat .. 1 
(n = 1) 

1.0 ,-·----r:~~~~::r----'---1+~~~~-~ 

0.8 

0.6 

0-4 

2 

8 .. v r D u l~ en 19 8 7 lee .ft i j d ska t .. 1 
1.0~~~~~~------~~~~------~~~~~~ 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

1 2 

lftpcat 

- relv j ~ relvz ~ relvd [Z3 relloc 

~ relagr f.ZJ relbra c:;J relrust 

3 

Figuur 4.4 Tijdsbesteding van eerstejaars mannen (A) en vrouwen 

(B) in 1987, in relatie tot de leeftijd van de 

partner 
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A~ (')annen 1987 leeftiJdskat~ 2+3 
1.0~~~~,---~~~~----~~~~--~~~~~ 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

0 
1 3 

B~ vrouwen'1987 leeftiJdskat~ 2+3 

jongcat 

- relv j ~ relvz ~ relvd t&3 relloc 

~ relagr !.ZJ relbra [SJ relrust 

Figuur 4.5 Tijdsbesteding van oudere mannen (A) en vrouwen (B) 

in 1987, in relatie tot het aantal jongen 
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A~ r1annen 1'987 leeftijdskata 1 

1 2 

B 3 V rou~.Jen 1987 teeftijdskat a 1 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

o~-

1 2 3 

jonge at 

- relv j ~ relvz ~ relvd ~ relloc 

~ relagr [ZJ relbra CSJ relrust 

Figuur 4.6 Tijdsbesteding van eerstejaars mannen (A) en vrouwen 

(B) in 1987, in relatie tot het aantal jongen 
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A3 r)annen 1987 
·~ > 
Q) 
L.. 

0.5 

x 
0.4 

x 
x 

0.3 x 
x 

f D 

0.2 D 

x 

0.1 x + 
x 

0 f 

B~ v rou~~en 1987 

·~ 

> 
Q) 
L.. 0.5 

0.4 

D 

0.3 + 
D + 

x 
0.2 • • 

• D • 
0.1 x • 

x 

0 
20 30 40 50 60 70 80 90 

uit kj 

Figuur 4.7 Relatie tussen de fraktie tijd besteed aan het foura

geren voor de jongen en de uitkomstdatum, voor de 

mannen (A) en vrouwen (B) in 1987, ingedeeld in 

leeftijdskategorieën: + = 1, o =2, x =3 
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A~ ,~annen 1987 
9 

:1::\: 
8 x 

7 

6 x 

5 

4 x D 

3 f(J x 

2 x x 

1 x x + • + • 

0 

B~ v rou~ien 1987 
9 

":it 
8 D 

7 

6 • 
5 

4 • 
3 Of. D 

2 x x 

1 x x • • • • 
0 

20 30 40 50 60 70 80 90 

uitkj 

Figuur 4.8 Relatie tussen het aantal jongen en de uitkomst

datum, voor de mannen (A) en vrouwen (B) in 1987, 

ingedeeld in leeftijdskategorieën: + = 1, o =2, x =3 
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A~ ~~annen 1988 
·--. > 
Q) 
L.. 

0~5 

0.4 
0 x 

0.3 

• 0.2 

0.1 
~ 

0 
0 0 

B~ v rou~.Jen 1988 
•--. 
> 
Q) 
L.. 

0.5 

0.4 0 

x • 0 

0.3 

x 
0.2 

0 

0.1 

0 
20 30 40 50 60 70 80 90 

uit kj 

Figuur 4.9 Relatie tussen de fraktie tijd besteed aan het foura

geren voor de jongen en de uit!<omstdatum, voor de 

mannen (A) en vrouwen (B) in 1988,ingedeeld in 

leeftijds!<ategorieën: += 1, o=2, x =3 
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A3 r1annen 1988 
•---. 9 
:t+ 

8 

7 0 + x 

6 

5 

4 

3 0 

2 

1. • 0 

0 

83 v rou~.Jen 1988 
9 

"# 
8 

7 0 • 0 

6 

5 

4 

3 x 

2 

1 0 x 

0 
20 30 40 50 60 70 80 90 

uit kj 

Figuur 4.10 Relatie tussen het aantal jongen en de uitkomst

datum, voor de mannen (A) en vrouwen (B) in 1988, 

ingedeeld in leeftijdskategorieën: + = 1, o=2, x=3 
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5 DISKUSSIE EN KONKLUSlES 

5.1 Het gebruik van een random steekproef 

Het is bezwaarlijk om de tijdsbesteding van dieren die veel 

uit zicht zijn 'geweest even zwaar mee te laten tellen in een 

analyse als van dieren die weinig uit zicht zijn geweest. Omdat 

het u i t zicht zijn nu eenm,aa 1 betekent dat het onbekend is wat 

het dier dan doet, is ook onbekend of en zo ja in hoeverre het 

gedrag tijdens "uit zicht" afwijkt van het gedrag in zicht. Aan

wijzingen hierover kunnen verkregen worden door de tijdsbesteding 

van vogels die veel uit zicht zijn geweest te vergelijken met 

vogels die weinig uit zicht waren, zoals D. Masman (1986) voor 

torenvalken laat zien. Hiermee valt echter niet te bepalen wan

neer een dier wel of niet mag meedoen in de analyse, tenzij het 

selektiekriterium zo scherp wordt gesteld dat er in de (veld-) 

praktijk geen enkel dier meer overblijft voor analyse. 

Bij gedragswaarnemingen worden handelingen sequentieel 

vastgelegd. Deze handelingen gebeuren niet onafhankelijk van 

elkaar in de tijd. Wanneer een meerkoet het wateroppervla~\ 

"afgraast" om insekten of wilgapluizen te eten zullen na het op

pikken en eten gedurende een bepaal de tijd steeds weer gevo 1 gd 

worden door de korte hande 1 i ng "zwemt" om naar het vo 1 gen de 

pluisje of insekt te gaan. Zoals beschreven in hoofdstuk 3 zijn 

kortdurende "zit"- en "gaan"-gedragingen bij een direkt erop vol

gende sequentie van voerhandelingen geteld. Ook grotere tijdseen

heden kunnen afhankelijk van elkaar plaatsvinden. De in de 

ethologie veel gebruikte methode (Altman 1974, Wiens 1970) en ook 

bij het vast leggen van tijdsbudgetten van meerkoeten toegepaste 

waarneemmethode. waarbij om de (bijvoorbeeld) halve minuut wordt 

"gescored" met welke handeling het waargenomen dier bezig is (zie 

bijvoorbeeld Ryan & Dinsmore 1979 en 1980, Salathé & Boy 1987) 

houdt in dit opzicht risico's in: Wisselen gedragingen elkaar af 

met een frequentie die de waarneemfrekwentie benadert, dan zullen 
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sommige gedragingen overschat en andere onderschat worden. Ge

dragseenheden met een korte tijdsduur ten opzichte van de periode 

tussen twee pun~waarnemingen lopen grotere kans onderschat te 

worden naarmate ze korter duren. Een bijkomend probleem is, 

evenals bij het verwerken van percentages op grond van kontinue 

tijdsduurmetingen, dat bepaald moet worden hoeveel van de 

mogelijke scores of welk deel van de waargenomen tijd een dier in 

zicht geweest moet zijn om als representatieve meting mee te 

mogen doen in de analyse. pe in hoofdstuk 3 beschreven methode 

die voor de statistische analyse in dit onderzoek is gebruikt, is 

niet meer dan een poging om bovengenoemde bezwaren zoveel 

mogelijk tegemoet te komen: door het aantal trekkingen uit de 

kontinue tijdsreeks te laten bepalen door de totale waarneem

periode voor een dier (in principe 1 "wed<dag") wordt de kans dat 

een korte periode in zicht onevenredig bijdraagt aan de totale 

statistische analyse gereduceerd. Dit geldt natuurlijk alleen in 

vergelijking m~t een analyse waarbij de percentages per dier wor

den gebruikt. Door op willekeurige momenten een steekproef in de 

kontinue tijdsreeks te nemen i.p.v. met een vaste frekwentie 

wordt het verkeerd schatten van cyclische gedragingen voorkomen. 

De in dit onderzoek gebruikte frekwentie van gemiddeld 120 per 

uur is gebaseerd op de overweging dat ook l<o rte en we in i g 

voorkomende gedragseenheden hiermee goed in de steekproef 

"meegenomen" worden en anderzijds het random karakter van de 

steekproef ten opzichte van de in theorie mogelijke tijdsduur van 

de vastgelegde gedragingen (die begrensd wordt door de reac

tietijd van de waarnemer(s) en dus in de orde van tienden van 

sekonden ligt) zoveel mogelijk gehandhaafd bl1jft. In bijlage 81 

wordt een vergelijking gegeven voor de in de resultaten vermelde 

gedragseenheden van de op gekumuleerde tijdsduren gebaseerde per

centages en de percentages voor deze eenheden op grond van de 

steekproef. Nader onderzoek is noodzakelijk om de bruikbaarheid 

van de hier toegepaste methode te toetsen. 

Door afwisselend aan man en vrouw een uur waarnemingen te 

verrichten is geprobeerd verschillen in gedrag die in de loop van 
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de dag optrede~ in het gedrag van meerkoeten te elimineren. Man

nen en vrouwen verschillen waarschijnlijk hierin (Salathé & Boy 

1987). Er heeft (nog) geen toetsing p 1 aatsgevonden in hoeverre 

dit is gelukt. 

5.2 De tijd besteed aan het fourageren voor de jongen in relatie 

tot de leeftijdssamenstelling van het meerkoetenpaar 

Zoals vermeld in hoofdstuk 4 dwingt het signifikant zijn van 

de drie-faktor-effekten van zowel de variabele "jaar als 

"geslacht" met de leeftijdsvariabelen en tourageertijd voor de 

jongen tot aparte analyse van de gegevens per jaar en per sexe. 

Voor de mannen die in 1987 zijn waargenomen kan op grond van het 

in tabel 4.2 gepresenteerde model worden geconcludeerd dat onaf

hankelijk van de eigen leeftijd een man meer tijd aan het 

fourageren voor de jongen gaat besteden naarmate zijn partner 

jonger is. Ook omgekeerd geldt dat met een partner van gemiddelde 

leeftijd een man meer tijd aan het fourageren voor de jongen be

steedt naarmate hij zelf ouder is. De vraag waarom voor het 

uiteindelijke jaarlijkse broedsucces de gemiddelde leeftijd van 

het paar een signifikante voorspeller blijkt te zijn, terwijl al

leen de leeftijd van de man (en niet die van de vrouw) sig

nifikant samenhangt met de territoriumkwaliteit kan nu voor de 

man beantwoord ~orden door te konkluderen dat bij het grootbren

gen van de jongen door een oudere man gekompenseerd wordt voor de 

lagere leeftijd van de partner door meer tijd aan het fourageren 

voor de jongen te besteden. Het in tabel 4.3 gegeven passende 

model voor het percentage van de tijd in zicht besteed aan het 

fourageren voor zichzelf is een aanwijzing dat hier op ingeleverd 

wordt door de man indien bijvoorbeeld voor het minder fourageren 

voor de jongen door de partner moet worden gekompenseerd. Figuur 

4.2.A is niet in tegenspraak met deze gevonden verbanden. Het 

mode 1 zou a 1 s vo 1 gt in woorden vertaa 1 d kunnen worden: Gegeven 

een bepaalde uitkomstdatum en een aantal jongen gaat een man 

minder tijd besteden aan fourageren voor zichzelf naarmate z'n 
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partner meer tijd aan rusten besteedt. Het verminderen van de 

voertijd voor zichzelf onder invloed van de rusttijd van z'n 

partner en het meer tijd aan het fourageren voor de jongen be

steden naarmate z'n partner jonger is, vormen samen een aanwijz

ing dat de man inderdaad d.m.v. aanpassing van zijn tijdsbested

ing in staat is te kompenseren voor het minder goed funktioneren 

(bijvoorbeeld·minder tijd besteden aan fourageren voor de jongen 

en/of minder efficiënt deze tijd besteden) van het vrouwtje. 

Het passende model voor de fraktie van de tijd in zicht 

besteed aan het fourageren voor de jongen door de vrouwen in 1987 

bevat echter zowel de leeftijd van de partner, als het kwadraat 

en de derde macht ervan als signifikante voorspellers. Dit maakt 

"leeftijd partner" een niet te verklaren variabele in het model. 

Dit model is dan ook niet opgenomen om hiermee een gelijke kom

pensatie door de leeftijd als bij de man aan te tonen, maar om 

aan te geven dat in 1987 vrouwen gemiddeld minder tijd aan de 

jongen besteden naarmate ze ouder zijn, omdat er ingewikkelde 

verbanden zijn met andere faktoren, met name de leeftijd van de 

partner en de uitkomstdatum (zie figuur 4.7). In tegenstelling 

tot de resultaten weergegeven in figuur 4.2 en tabel 4.2.A/B 

lijkt er in de figuren 4.3 t/m 4.6 geen wezenlijl\ verschil te be

staan tussen mannen en vrouwen indien ze per leeftijdskategorie 

worden bekeken. Er is wel een verschil te zi~n tussen eerstejaars 

di eren en oudere di eren in de mate waarin ze tijd besteden aan 

het fourageren voor de jongen met betrekking tot de leeftijd van 

de partner: oudere dieren besteden minder tijd hieraan indien ze 

een oude partner hebben (figuur 4.3) en eerstejaars dieren gaan 

juist meer tijd aan het fourageren voor de jongen besteden indien 

ze een ouder partner hebben. In figuur 4.7 is te zien dat de vier 

jonge vrouwtjes met een jonge partner gemiddeld inderdaad minder 

tijd aan het fourageren voor de jongen besteden dan de over i ge 

vier met een oudere partner. Bij de mannen is er slechts 1 jonge 

man met een oudere partner (en deze heeft dan ook meer jongen dan 

de andere jonge mannen). Deze besteedt meer tijd aan het 

fourageren voor de jongen dan de andere jonge mannen (zie figuur 
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4.7 en 4.8). 

Mijn conclusie is nu dat het gevonden verschil tussen mannen 

en vrouwen, namelijk dat mannen meer tijd aan het fourageren voor 

de jongen besteden naarmate ze ouder zijn en vrouwen juist minder 

met het toenemen van de eigen leeftijd, voor 1987 verklaard kan 

worden door de leeftijdssamenstelling van de onderzochte 

meerkoetparen. Deze conc 1 us ie wordt ondersteund door de resu 1-

taten in tabel 4.2.0, waar:bij voor 6 meerkoetparen, waarbij de 

leeftijd van het vrouwtje t.o.v. die van het mannetje minder een

zijdig is verdeeld (zie tabel 5.1), wel een signifikant positief 

verband tussen ·de leeftijd van het vrouwtje en de tijd besteed 

aan het fourageren voor de jongen wordt gevonden. Het blijft ech

ter noodzakelijk de waarde van de gegevens uit 1988 te 

re 1 at i veren omdat ze maar op de waarnemingen van zes meerkoet

paren berusten. 

Tabel 5.1 Frekwentieverdeling van de waargenomen meerkoetparen op 

grond van indeling in leeftijdskategorieën 

MAN VROUW 

A. 1987 8. 1988 

1 2 3 2 3 

1 4 1 0 5 1 1 0 2 
2 2 0 0 2 0 1 2 3 
3 2 2 4 8 0 1 0 1 

8 3 4 15 1 3 2 6 
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5.3 De timing van het broedseizoen 

De resultaten van dit onderzoek geven ook aan dat de u i t

komstdatum van de jon gen een be 1 ang rijke ro 1 spee 1 t in het 

kemplex van ond~rzochte faktoren. Zo is uit de figuren 4.7 en 4.8 
af te leiden dat: 

- De vier laatste broedparen bestaan alle uit een eerstejaars man 

en een eerstejaars vrouw, 

deze vier paren alle slec~ts 1 jong hadden, 

-erg laat in het seizoen de eerstejaars mannen geen tijd meer 

besteden aan het fourageren voor de jongen (het jong), de 

vrouwen wel, en dat 

- mogelijk ook bij oude dieren dit verschi 1 tussen mannen en 

vrouwen optreedt (zie ook de figuren 4.9 en 4.10) 

Mogelijke verklaringen hiervoor zijn: 

1. In de loop van van het broedseizoen wordt de voedselsituatie 

voor het fourageren voor de jongen (en zichzelf) gunstiger, bij

voorbee 1 d door toename van de hoevee 1 he i d a 1 gen en i nsek ten. Er 

vanuit gaande dat de vrouw in eerste instantie verantwoordelijk 

is voor het fourageren voor de jongen, is het "bijspringen" van 

het mannetje met het fourageren voor de jongen laat in het sei

zoen niet meer noodzakelijk. Ook de vrouwen laten een (niet tot 

nul naderende) afname in de tijd besteed aan fourageren voor de 

jongen zien. 

2. Los van een eventueel verbeteren van de voedselsituatie is het 

voor een (jonge) man na een bepaalde datum niet meer interessaht 

(in fitness-termen) om energie te steken in-. de jongen. Hierbij 

wordt er vanuit gegaan dat evenals bij de torenvalk (Dijkstra 

1988) late jongen minder waarde hebben dan vroegere jongen en na 

een bepaalde datum deze waarde niet meer opweegt tegen de kosten 

in termen van toekomstige reproduktieve waarde. Door een kortere 

levensverwachting van de vrouw en eventueel door en samenhangend 

met een grotere onzekerheid over deelname aan het broedproces 

naarmate ze ouder wordt, is het voor de (jonge) vrouw nog wel 

"interessant" om energie in zo'n laat jong te steken. Het minder 
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tijd besteden aan fourageren voor de jongen later in het broed

seizoen door de vrouwen kan ook een gevolg zijn van deze kos

tenafweging. Dat jonge vrouwen op iedere uitkomstdatum meer tijd 

besteden aan het fourageren voor de jongen dan oude vrouwen (zie 

figuur 4.7) en dus een hogere "inspanning leveren voor de 

reproduktie is echter in strijd met deze theorie: hoe jonger een 

dier is des te meer toekomstige reproduktieve waarde het zelf 

heeft en des te eerder het de nu te leveren reproduktieve inspan

ning beperkt (zie ook 5.4)~ De scheve leeftijdsverdeling van de 

mannen ten opzichte van de vrouwen zou hier echter ook een ro 1 

kunnen spelen. 

Een kombinatie van beide (niet tegenstrijdige) verklaringen 

lijkt me op dit moment het meest waarschijnlijl~. Perdeck (1987) 

vindt in een korrelatieve analyse over een groot aantal jaren dat 

het legbegin afhangt van de gemiddelde leeftijd van het paar en 

niet van de leeftijd van de man of van de vrouw alleen . In een 

bepaald jaar kan de "timing" echter wel van de leeftijd van een 

van beide afhangen. Het legbegin (en daarmee de uitkomstdatum van 

de jongen) hing in 1987 in ieder geval voor een deel van het ter

rein alleen samen met de leeftijd van de man (Perdeck, mond. 

med.). De bij dit onderzoek betrokken meerkoetparen geven de in

druk dat ook de leeftijd van de vrouw negatief gekorreleerd is 

met de uitkomstdatum. Immers zes van de acht jonge vrouwtjes vor

men de laatste paren (zie figuur 4.7 en 4.8). Van de vijf 

eerstejaars mannetjes is er slechts een tussen oudere sexegenoten 

te vinden en zitten de overige vier achteraan in de tijd. 

Het risico dat er meer oude dieren met een halsband zijn dan 

eerstejaars aan het begin van het broedseizoen en hierdoor 

eerstejaars automatisch 1 a te broeders worden omdat ze gem i dde 1 d 

later in het seizoen individueel herkenbaar worden is gedeel

telijk ondervangen door het gebruik van kleurringen met een 

jaarkleur voor de pullen. Van een groter deel van de eerstejaars 

is zodoende in ieder geval de leeftijd (en bij paarvorming zonder 

veel problemen het geslacht) bekend. 
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Er vanuit gaande 

belangrijkste faktor 

dat bovenstaand versch ij nse 1 niet 

is bij de relatie tussen leeftijd 

de 

en 
legbegin/uitkomstdatum, moet gekonkludeerd worden dat dit onder

zoek naar de tijdsbesteding van meerkoeten slechts aanwijzingen 

kan geven over met leeftijd samenhangende kwaliteiten van de 

dieren binnen de overheersende samenhang van de timing van het 

broedseizoen, de leeftijden en de jongenproduktie. Deze verbanden 

zijn ook te zien als een vi~r-faktor-effekt tussen leeftijd man, 

leeftijd vrouw, aantal jongen en uitkomstdatum (c.q. legbegin). 

Figuur 4. 7 en 4.8 laten zien dat deze verbanden, uit te drukken 

als "oude dieren (paren) zijn vroeg in het seizoen, hebben meer 

jongen en besteden meer tijd aan het fourageren voor de jongen", 

grofweg van toepassing zijn op de in 1987 onderzochte meerkoeten. 

5.4 Besluit 

Ryan & Dinsmore (1980) vinden voor de Amerikaanse meerkoet, 

Fu7ica americana, een positief verband tussen de leeftijd van het 

broedpaar en het percentage van de tota 1 e voertijd besteed aan 

fourageren voor de jongen, terwijl de vogels in de oudste 

kategorie (derdejaars vogels) de minste tijd aan fourageren in 

totaal besteden. De verklaring voor de gevonden verschillen tus

sen de leeftijdskategorieën wordt gegeven door te veronderstellen 

dat er een positief verband is tussen de leeftijd van het broed

paar en de territoriumkwaliteit. In de gepubliceerde gegevens is 

een duidelijk verschil te zien tussen mannen en vrouwen: In alle 

drie de leeftijdsklassen (waar de partners bijna altijd even oud 

zijn) besteedt de vrouw meer tijd aan het fourageren voor de jon

gen dan de man .. Ook Crawford (1980) meent dat bij de Amerikaanse 

koet het vrouwtje in eerste instantie verantwoordelijk is voor 

het grootbrengen van de jongen. A na 1 oog aan mijn hierboven 

gegeven redenering over een eventueel verschil in toekomstige 

reprodukti eve waarde tussen eerstejaars mannen en vrouwen ver

wachtten Ryan & Di nsmore een verschi 1 te kunnen meten tussen 
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jonge en oude vogels. Het in tijdsbesteding gemeten resultaat is 

tegenstrijdig met deze verwachting. Er zijn echter zoveel 

verschillen in materiaal en methode tussen het onderzoek van Ryan 
enDinsmore en dit onderzoek, dat een verdere vergelijking weinig 

z i nvo 1 is. 

Bovendien is steeds verondersteld dat meer tijd besteden aan 

het fourageren voor de jongen hetzelfde is als de jongen beter 

verzorgen. Het is evenwel ook mogelijk een verminderde tijdbes

teding voor het verzamelen van voedsel te bekijken als maat voor 

een meer efficiënte methode van fourageren. Ook kan de tijdsduur 

per voereenheid samenhangen met het type voedsel dat de jongen 

krijgen. Deze onderwerpen zullen in een verdere uitwerking van de 

tijdsbudgetten aan de orde moeten komen. 

5.5 Eindkonklusies 

Samenvattend kunnen nu de volgende uitspraken gedaan worden: 

1. Er zijn aanwijzingen dat oude broedvogels meer tijd aan het 

fourageren voor de jongen (kunnen) besteden naarmate ze ouder 

zijn. 

2. Oude dieren gaan meer tijd aan het fourageren voor de jongen 

besteden indien hun partner jonger is, jonge dieren juist meer 

omdat ze dan vroeger in het se i zoen voed se 1 moeten zoeken 

en/of omdat ze dan meer jongen te verzorgen hebben. 

3. Als gevolg van deze twee verschijnselen besteden paren van 

gemengde leeftijdssamenstelling meer tijd aan het fourageren 

van de jongen dan paren waarvan de man en de vrouw even oud 

zijn (zie de figuren 4.3 en 4.4). Wellicht speelt de hierboven 

genoemde efficiëntie hier een rol: Uit een korrelatieve 

analyse over 21 jaren blijkt dat meerkoetparen met een 

gemengde le~ftijdssamenstelling iets later tot broeden komen 

dan paren met een zelfde gemiddelde leeftijd, maar waarbij de 

partners even oud zijn (Perdeck, mond.med. ). 

4. Mannen hebben de neiging om laat in het seizoen vrijwel geen 

tijd meer aan het fourageren voor de jongen te besteden en 
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laten dit over aan de vrouwtjes, die laat in het broedseizoen 

een hoger fourageernivo voor de jongen hebben en daarmee wel 

zakken naarmate het seizoen vordert, maar niet tot (bijna) 

nul. 

5. Er is een sterke invloed van het vier-faktor-effekt tussen de 

leeftijden van man en vrouw in een broedpaar, de timing en de 

kwaliteit van dieren gemeten in jongenproduktie op de 

tijdsbesteding. Onafhankelijk hiervan is een positief verband 

tussen leeftijd en kwaliteit in de zin van verzorging van de 

jongen aannemelijk gemaakt. 

6. De invloed van de leeftijd op deze laatste kwaliteit van de 

meerkoet is binnen een broedseizoen alleen goed meetbaar door 

de timing van het broeden te manipuleren. 
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7 BIJLAGEN 

Al. Programma voor het overzenden van gegevens van de OS-3 event

reeorder naar PC 

1 '************************************************************ programmeertaal: GW-Basic 3.0 
(Microsoft) 

2 '************************************************************ datum: voorjaar 1987 
3 '************************************************************auteur: F.J. Hage 
5 SCREEN O,O:WIDTH 80 

10 REM ***** OS-3 invoerprogramma ****** 
20 REM Dit programma ontvangt ruwe datafiles van de eventreeorder 
30 REM OS-3 en schrijft deze files naar een file op de PC. 

40 REM ********************************** 
50 CLS:COLOR 7:LOCATE l,lO:PRINT CHR$(20l)jSTRING$(58,205);CHR$(187) 
60 LOCATE 
70 PRINT" 
80 LOCATE 
90 LOCATE 

100 PRINT 

105 LOCATE 
110 LOCATE 
120 LOCATE 
130 LOCATE 
140 LOCATE 

150 LOCATE 

2,10:PRINT CHR$(186);" OS-3 HOSTDUMP ONTVANGER";STRING$(21,32); 
F,J, Hage ";CHR$(186) 

3,10:PRINT CHR$(186);STRING$(58,32);CHR$(186) 

4,10:PRINT CHR$(186);" de RS-232 van de eventreeorder moet ingesteld"; 

" zijn op : "; CHR$ (186) 
5,10:PRINT CHR$(186):LOCATE 5,69:PRINT CHR$(186) 

6,10:PRINT CHR$(186):LOCATE 6,35:PRINT"9600 baud":LOCATE 6,69:PRINT CHR$(186) 
7,10:PRINT CHR$(186):LOCATE 7,35:PRINT"No parity":LOCATE 7,69:PRINT CHR$(186) 
8,10:PRINT CHR$(186):LOCATE 8,35:PRINT"8 databit":LOCATE 8,69:PRINT CHR$(186) 
9,10:PRINT CHR$(186):LOCATE 9,35:PRINT"no X-on":LOCATE 9,69:PRINT CHR$(186) 
lO,lO:PRINT CHR$(186):LOCATE 10,35:PRINT"no DTR":LOCATE 10,69:PRINT CHR$(186) 

160 LOCATE ll,lO:PRINT CHR$(186);:COLOR ll:PRINT" Zit de datadiskette in drive B 'I";:COLOR 
7:LOCATE 11,69:PRINT CHR$(186) 
170 LOCATE 12,10:PRINT CHR$(186)jSTRING$(58,205)jCHR$(186) 

200 REM ******* openen uitvoerfile en RS-232 ************* 
210 ON ERROR GOTO 900 
220 LOCATE 13,10:PRINT CHR$(186);:COLOR ll:PRINT" Geef filenaam: ________ ";:COLOR 7:PRINT" 

<return> = STOP ":LOCATE 13,69:PRINT CHR$(186) 
225 LOCATE 14,10:PRINT CHR$(186):LOCATE 14,69:PRINT CHR$(186) 
230 LOCATE 15,10:PRINT CHR$(200);STRING$(58,205);CHR$(188):LOCATE 13,26 
240 INPUT A$: IF A$='"' THEN 999 
250 CLOSE!OPEN "B:"+A$ FOR OUTPUT AS #2 

255 LOCATE 13,10:PRINT CHR$(186)jSTRING$(58,32);CHR$(186) 
260 COLOR 7:LOCATE 13,10:PRINT CHR$(186);" ";:COLOR ll!PRINT A$:COLOR 7:LOCATE 13,6l:PRINT 
"geopend ";CHR$(186) 

270 LOCATE 14,10:PRINT CHR$(186);:COLOR ll:PRINT" druk <return> als de eventreeorder aangesloten 
is "' I 
280 LOCATE 14,61:A$=INKEY$:IF A$<>CHR$(13) THEN 280 
282 ON ERROR GOTO 910 

285 
290 
300 
in 

OPEN "COM1:9600,N,8,l,RS,CS O,DS O,CD 0" AS #l 
COLOR ll:LOCATE 13,52:PRINT"+ RS-232";CHR$(10);:COLOR 7 
LOCATE 14,10:PRINT CHR$(186);:COLOR ll:PRINT" druk nu Filer/Hostdump/Run op de eventreeorder ... 

I 

305 ON ERROR GOTO 920 
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306 REGEL=O:FOUT=O 
310 LINE INPUT #1,A$ 

320 CHECK1=0:FOR I=1 TO 76:CHECK1=CHECK1+ASC(MID$(A$,I,1)):NEXT I 
330 CHECK2=VAL("&H"+RIGHT$(A$,4)) 
340 IF CHECK1=CHECK2 THEN 360 
345 FOUT=FOUT+1 
350 PRINT#1," L":GOTO 310 

360 REGEL=REGEL+1:PRINT #2,LEFT$(A$,76) 
362 COLOR 7:LOCATE 14,10:PRINT CHR$(186);:COLOR 11:PRINT REGEL;" regels correct ontvangen en op-
geslagen _____ "; 

365 IF CHECK2=&H147C THEN 400 
370 PRINT#1," N":GOTO 310 
400 PRINT#1," N":CLOSE 
410 COLOR 9:LOCATE 13,61:PRINT "closed, " 
415 LOCATE 14,12:PRINT STRING$(54,32) 

420 LOCATE 14,10:PRINT CHR$(186);:COLOR 11:PRINT REGEL;:COLOR 7:PRINT " regels overgezet 
met";:COLOR 11:PRINT FOUT;:COLOR 7:PRINT" herhalingen" 
430 FOR I= 1 TO 4000:NEXT I 
435 LOCATE 14,12:PRINT STRING$(55,32) 
440 GOTO 220 

900 CLOSE:RESUME 220 
910 RESUME 290 
920 RESUME 350 
999 CLS:SYSTEM 
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A2. Programma voor het over zet ten van ruwe datafiles naar 

sequentiële files 

'************************************************************* programmeertaal: Quick Basic 2.0 
(Microsoft) 

'************************************************************* Datum: najaar 1987 

'*************************************************************Auteur: F,J, Hage 
DECLARE SUB uit (p1$, p2!, p3!, p4$, p5!, ie%, inn%, ibuff%, buffd$) 

'verwerkingsprogramma voor ruwe datafiles van de eventreeorder 

CLS 

DEFINT 1-L 

'**** variabelenomschrijving ********************** 
i loopteller naar ia 

ia aantal codes per regel 

ie codelengte 

ie aantal codes per regel in kop 

' ih aantal headers 

' il labellengte 

' i11 aantal ingelezen regels 

' in aantal codes in de trial 

ir teller naar it 

' it aantal trials in de file 

iw loopteller 

DIM timevtu(16) 'Maximaal 16 tokkel-uit tijden 

DIM timevta(16) 'en ook 16 -aan 

DEF fntijd$ (tijd) 'funktie zet tijd in 1110 sec. om naar kloktijd 

uur= INT(tijd I 36000) '\werkt niet ! 11 

END DEF 

start: 

uur$= RIGHT$(STR$(uur), 2) 

IF LEFT$(uur$, 1) = " 11 THEN MID$(uur$, 1) "0" 

min = INT((tijd - uur * 36000) 1 600) 

min$= RIGHT$(STR$(min), 2) 

IF LEFT$(min$, 1) = " " THEN MID$(min$, 1) = "0" 

sec = (tijd - uur * 36000 - min * 600) I 10 

sec$ = RIGHT$(STR$(sec), 4) 

IF INSTR(sec$, ",") 0 THEN sec$ = RIGHT$(sec$, 2) + ",0" 

IF LEFT$(sec$, 2) = " ," THEN sec$ = "00," + RIGHT$(sec$, 1) 

IF LEFT$(sec$, 1) = " " THEN MID$(sec$, 1) "0" 

fntijd$ = uur$ + ":" +min$ + lloll + sec$ 

GOSUB setup 

s2: GOSUB filein 

GOSUB fileuit 

GOSUB verwerk 

GOTO s2 

END 

setup: 'Subroutine om defaults op te geven 
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filein: 

invf$ = "niet opgegeven": uitvf$ = invf$ 
ON ERROR GOTO. fout1 

CLS : PRINT "Dit programma verwacht als invoerfile(s) zgn " 
PRINT "ruwe-datafiles van de OS-3 eventrecorder," 
PRINT "Deze moeten zijn geproduceerd door het programma" 
PRINT "OSIN (PC) of LOS3 (HP-1000), dus zonder checksum" 

PRINT "aan het eind van de regel": PRINT 
PRINT "In de uitvoerfile(s) worden de codes sequentieel" 
PRINT "uitgeschreven, voorafgegaan door zgn headers" 

PRINT "In de eerste kolom staat het type uitvoerregel" 
PRINT "aangegeven: H, E, c, T+, T-, voor resp. header," 
PRINT "event, comment, toggle-aan en toggle-uit,": PRINT 
PRINT "Er kunnen meerdere ruwe-datafiles worden" 

PRINT "uitgeschreven in een uitvoerfile (append optie)" 
PRINT "Het programma wordt beeindigd door een losse" 
PRINT "RETURN te geven voor de invoerfile": PRINT 
PRINT "(bijv. A:) "; 
COLOR 11: PRINT "<RETURN> = defaultdrive": COLOR 7 
INPUT "diskdrive voor invoerfiles: ", invd$ 
INPUT "diskdrive voor uitvoerfiles: ", uitvd$ 
INPUT "diskdrive voor bufferfiles: ", buffd$ 
RETURN 

ON ERROR GOTO fout2 
VIEW PRINT 1 TO 18 
CLS : FILES invd$ 

fi1: VIEW PRINT 

fileuit: 

LOCATE 19.1: PRINT STRING$(80, "-") 

LOCATE 20, 1: PRINT STRING$(80, 32) 
LOCATE 21, 1: PRINT STRING$(80, 32) 

LOCATE 20, 1: PRINT "Laatst opgegeven ruwe-datafile: "; invd$ + invf$; 
COLOR 11: PRINT " <RETURN>= stoppen": COLOR 7 
INPUT "Nieuwe invoerfile: "; A$ 
LOCATE 24, 1: PRINT STRING$(80, 32); 

IF A$ = "" THEN END 
CLOSE #1: OPEN invd$ + A$ FOR INPUT AS #1 
invf$ = A$ 

LINE INPUT #1, line$ 
IF line$ <> STRING$(76, "B") THEN ERROR 100 
RETURN 

ON ERROR GOTO fout3 
VIEW PRINT 1 TO 18 
CLS : FILES uitvd$ 

fu1: VIEW PRINT 
LOCATE 20, 1: PRINT STRING$(80, 32) 
LOCATE 20, 1: PRINT "Laatst opgegeven uitvoerfile: "; uitvd$ + uitvf$; 
COLOR 11: PRINT " <RETURN> = append aan deze file": COLOR 7 
LOCATE 22, 1: PRINT STRING$(80, 32) 
LOCATE 22, 1: INPUT "Uitvoerfile: "i A$ 

IF A$ = "" THEN 
IF uitvf$ = "niet opgegeven" THEN ERROR 101 
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uit2: 

verwerk: 

GOTO uit2 
END IF 
CLOSE #2: OPEN uitvd$ + A$ FOR OUTPUT AS #2 
uitvf$ = A$ 

RETURN 

'Kopregels van ruwe datafile inlezen 

ON ERROR GOTO fout4 

LINE 
ih 

il 
it 

ie 

INPUT #1, line$ 
VAL(LEFT$(line$, 
VAL(MID$(line$, 
VAL (MlD$ ( line$ , 

VAL(MID$(line$, 

'Parameters ruwe datafile: 

4))'aantal headers 
9, 4))'labellengte 

13, 4))'aantal trials 
17, 4))'eodelengte 

ie VAL(MID$(line$, 21, 4))'aantal eventeades in kop per regel 
REDIM prompt$(ih + 3) 'Lees headerprompts: 

j = 1: ill = 2: ihh = ih 
WHILE j < ih 

WEND 

LINE INPUT #1, line$ 

ill = ill + 1 
FOR ii = 1 TO 52 STEP 17 

NEXT ii 

prompt$(j) = MID$(line$, ii, 17) 

j = j + 1 

VIEW PRINT 1 TO 18: CLS 
FOR iw = 1 TO ih 

LOCATE 2, 1 

PRINT prompt$(iw) 
PRINT #2, "H " + prompt$(iw) 

NEXT iw 

WHILE line$ <> STRING$ ( 76, "D") 

LINE INPUT #1, line$ 

WEND 

ill = ill + 1 
IF line$ <> STRING$ ( 76, "D") THEN 

PRINT #2, "H " + line$'Kopieer labels naar uitfile 

END IF 

FOR ir = 1 TO it 'Verwerk het aantal trials in de file 

PRINT #2, "H Trialnummer: "i ir 

LOCATE 1, 1: PRINT "Trial "i ir 
REDIM header$(ih + 3) 
j = 1: inn = 0 
WHILE j < ih 

WEND 

LINE INPUT #1, line$ 
ill = ill + 1 

FOR ii = 1 TO 52 STEP 17 

NEXT ii 

header$(j) = MID$(line$, ii, 17) 
j = j + 1 
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nl: 

FOR iw = 1 TO ih 

NEXT iw 

LOCATE iw + 1, 34 
PRINT header$(iw) 

PRINT #2, "H " + header$(iw) 

LINE INPUT #1, line$ 'Parameterregel van de trial: 
ix VAL(LEFT$(line$, 4))'codelengte 
in VAL(MID$(line$, 5, 4))'aantal codes in trial 

ia VAL(MID$(line$, 14, 2))'aantal codes per regel 

REDIM code$(ia) 
REDIM time(ia) 

LINE INPUT #1, line$ 

ill ill + 1: LOCATE 1, 34: PRINT "nog"; in inn; " codes 

j 1 

FOR i = 1 TO ia 
code$(i) = MID$(line$, j, ix): code! = VAL(code$(i)) 

time(i) = VAL(MID$(line$, j + ix, 6)) 
j = j + ix + 6 
IF codel < 0 THEN 

code = ABS(codel) 
IF code = 100 THEN 'Startcode 

ve = -1! 

start = time(i) 
timeve = time(i) 

FOR jl = 0 TO 15 
timevtu(jl) time(i) 
timevta(jl) = time(i) 

NEXT jl 

timevc = time(i) 
GOTO nc 

END IF 
IF code < 300 AND code > 200 THEN 

pl$ "C" 
p2! code - 200 
p31 time( i) - start 
p4$ fntijd$(time(i)) 
p51 time(i) - timevc 
timevc = time(i) 

'Comment 

"' ' 

CALL uit(pl$, p21, p31, p4$, p5!, ie, inn, ibuff, buffd$) 

GOTO nc 
END IF 
IF code < 316 AND code >= 300 THEN 'Tokkel aan 

pl$ "T+" 

p2! code- 300: p2% = INT(p21) 
p31 time(i) - start 
p4$ fntijd$(time(i)) 
p5! time(i) - timevtu(p2%) 
timevta(p2%) = time(i) 
CALL uit(pl$, p21, p31, p4$, p5!, ie, inn, ibuff, buffd$) 
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fout3: 

fout4: 

CLOSE #1 
IF ERR = 100 THEN 

COLOR 11 
LOCATE 24, 
COLOR 7 
RESUME fil 

END IF 
IF ERR = 53 THEN 

COLOR 11 

1: PRINT "Geen ruwe datafile I"; 

LOCATE 24, 1: PRINT "Verkeerde filenaam": COLOR 7 
RESUME fil 

END IF 
IF ERR = 71 THEN 

COLOR 11 

ELSE 

END IF 

LOCATE 24, 1: PRINT "drive "; invd$; "; niet gereed" 
COLOR 7 
RESUME fil 

LOCATE 24, 1: PRINT ERRj 

RESUME filein 

IF ERR = 71 THEN 
COLOR 11 

ELSE 

LOCATE 24, 1: PRINT "drive " + uitvd$ + " niet gereed" 
COLOR 7 
RESUME fu1 

IF ERR = 53 THEN RESUME fu1 
END IF 
RESUME fileuit 

VIEW PRINT: COLOR 11: LOCATE 24, 1 
PRINT "fout"; ERR; " in regel"; ill; " van de invoerfile"; 
STOP 

SUB uit (p1$, p2!, p31, p4$, p51, ie, inn, ibuff, buffd$) STATIC 
STATIC i 

IF LEN(p1$) = 1 THEN p1$ = p1$ + 

p2$ = STR$(p2!): p2% = LEN(p2$) 
WHILE LEFT$(p2$, 1) = " 11 

WEND 

p2$ RIGHT$(p2$, p2% - 1) 
p2% LEN(p2$) 

p2% = LEN(p2$) 
U' p2% < ie THEN 

WHILE LEN(p2$) ie 
p2$ = "0" + p2$ 

WEND 
END IF 

tl " 
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IF p51 < 0 THEN 
x$ u!" 

ELSE 
x$ 11 11 

END IF 

IF p1$ <> "E " THEN 

ELSE 

IF ibuff = 0 THEN 
OPEN buffd$ + "buffl. $$$" FOR OUTPUT AS #3 

ibuff = 1 
END IF 
IF ibuff = 1 THEN 

PRINT #3, USING "\ \\ \ &###### & &######"; p1$, p2$, x$, p3!, p4$, x$, p5! 

END IF 
IF ibuff > 1 THEN 

PRINT #4, USING "\ \\ \ &###### & &######"; pl$, p2$, x$, p3! , p4$, x$, p51 

ibuff = 3 
END IF 

PRINT #2, USING "\ \\ \ &###### & &######"; pl$, p2$, x$, p3! , p4$, x$, p5! 

inn = inn + 1 
IF ibuff = 0 THEN GOTO es 

IF ibuff = 1 THEN 
CLOSE #3 
OPEN buffd$ + "buff2.$$$" FOR OUTPUT AS #4 

ibuff = 2 
ELSE 

END IF 

OPEN buffd$ + "buffl.$$$" FOR INPUT AS #3 

WHILE NOT EOF(3) 

WEND 

LINE INPUT #3, line2$ 
PRINT #2, line2$ 
inn = inn + 1 

CLOSE #3: CLOSE #4: KILL buffd$ + "buffl.$$$" 

IF ibuff = 2 THEN 

ELSE 

END IF 

KILL buffd$ + "buff2,$$$" 

ibuff = 0 

NAME buffd$ + "buff2. $$$" AS buffd$ + "buffl. $$$" 
OPEN buffd$ + "buff2.$$$" FOR OUTPUT AS #4 
ibuff = 2 

END IF 
es: 
END SUB 
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A3. Programma om alleen gedragshandelingen over te houden met 
nieuwe tijdsbasis 

'************************************************************ programmeertaal: Quick Basic 2.0 
(Microsoft) 

'************************************************************ Datum: juli 1988 
'************************************************************Auteur: F,J, Hage 
begin: 

CLS 
COLOR 11: PRINT "<RETURN> = defaultdrive": COLOR 7 
INPUT "diskdrive\path voor invoerfiles: ", invd$ 
INPUT "diskdrive\path voor uitvoerfiles: ", uitvd$ 

VIEW PRINT 5 TO 24 
start: 
DIM tokkelaan%(16) 
tokkelrij$ = "0000000000000000" 
cl% = 7: c2% = 11 
newtime& = 0 
FILES invd$ 
PRINT "Geef naam invoerfile: "; : INPUT in$ 
IF in$ = "" THEN END 
CLOSE #1: OPEN "I", #1, invd$ + in$, 10000 

linv = LEN(in$) 
k = INSTR( in$, ", ") 

IF k <> 0 THEN 
uit$ LEFT$(in$, linv - (linv - k)) + "osO" 

ELSE 
uit$ = in$ + ",osO" 

END IF 
CLOSE #2: OPEN "O", #2, uitvd$ +uit$, 10000 
LOCATE 23, 1: PRINT "werking now:"; TIME$ 
WHILE NOT EOF(l) 

LINE INPUT #1, line$ 

'***** Comments worden verwijderd ***** 
IF LEFT$ ( line$, 1) = "C" THEN GOTO li 
'***** Scannen op nieuwe trial en dan headers overslaan 
IF LEFT$(line$, 1) = "H" THEN 

END IF 

IF nt% = 1 THEN PRINT line$ 
IF INSTR(line$, "Trial") > 0 THEN 

COLOR 7: PRINT line$ 

nt% = 1 
'*** schrijf laatste event vorige trial uit *** 
IF lastcode$ = "E " THEN 

GOSUB eventscore 
END IF 
lastevent$ = "" 
'*** tel eindtijd bij tijd *** 
etime& = newtime& 

END IF 
GOTO li 
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lastcode$ = code$ 
code$ = LEFT$(line$, 2) 
event$ = MID$(line$, 4, 2) 
event% = VAL(event$) 
time& VAL(MID$(line$, 9, 8)) 

klok$ 
duur$ 
duur& 

MID$(line$, 17, 10) 

RIGHT$(line$, 6) 

VAL( duur$) 

'***** Scannen op tokkel 
IF LEFT$(code$, 1) = "T" THEN 

'*** bereken tijdsduur tot tokkel 
IF LEFT$(lastcode$, 1) = "E" THEN 

lastduur& = time& + etime& - lasttime& 
ELSE 

lastduur& time& + etime& - tlasttime& 
END IF 

'**** schrijf vorig event uit indien > 1 sec, 
IF lastduur& > 10 THEN 

GOSUB eventscore 

tlasttime& = time& + etime& 
ELSE 

tlasttime& = time& + etime& - lastduur& 
END IF 
'******tokkelstand veranderen 

'***** Tokkel aan ***** 
IF RIGHT$(code$, 1) = "+" THEN tokkelaan%(event%) 1 

'***** Tokkel uit ***** 
IF RIGHT$(code$, 1) = " " THEN tokkelaan%(event%) 0 

END IF 

'***** Indien event 
IF code$ = "E " THEN 

nt% = 0 
COLOR cl%: LOCATE 23, 1: PRINT "werking,,,,,"; COLOR c2%: PRINT TIME$ 

SWAP cl%, c2% 
IF LEFT$(lastcode$, 1) = "T" THEN lastduur& time& + etime& tlasttime&'bereken 

duur 

IF lasteventS <> "" THEN GOSUB eventscore 
lasteventS = event$ 

'schrijf vorig event uit 

lastduur& duur& 

lasttime& = time& + etime& 

END IF 
li: WEND 
LOCATE 23, 1: PRINT "ready,, "; TIME$ 

IF code$ = "E " THEN GOSUB eventscore'***** schrijf evt. laatste event uit 

COLOR 7 
GOTO start 
END 
eventscore: '***** Subroutine waarin het vorige event wordt weggeschreven **** 

FOR i 
PRINT 
PRINT 
PRINT 

= 1 

#2, 

#2, 
#2, 

TO 16: MID$(tokkelrij$, i, 1) = RIGHT$(STR$(tokkelaan%(i- 1)), 1): NEXT i 
lastevent$; 
USING " ###### ###### "i newtime&, lastduur&; 
tokkelrijS 

'**** nieuwe tijdsbasis voor uitvoer 
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newtime& newtime& + lastduur& 
RETURN 

A4. Programma dat eerst "uit zicht" en "in zicht" kodeert 

'************************************************************* programmeertaal: Quick Basic 4.0 
(Microsoft) 

'************************************************************* datum: augustus 1988 
'************************************************************* auteur: F,J, Hage 
main: '***** stuurprogramma van UITZ: bepaal in- en uitzicht **** 

GOSUB setup 
main1: GOSUB filein 

GOSUB fileuit 
GOSUB verwerk 
GOSUB tot 
GOTO main1 
END 

setup: 'Subroutine om defaults op te geven 

CLS 

filein: 

invf$ = "niet opgegeven": uitvf$ = invf$ 
ON ERROR GOTO fout1 
COLOR 11: PRINT "<RETURN> = defaultdrive": COLOR 7 
INPUT "diskdrive\path voor invoerfiles: ", invd$ 
INPUT "diskdrive\path voor uitvoerfiles: ", uitvd$ 
RETURN 

ON ERROR GOTO fout2 
VIEW PRINT 1 TO 18 
CLS : FILES invd$ t "*,osO" 

fi 1: VIEW PRINT 

fileuit: 

LOCATE 19,1: PRINT STRING$(80, "-") 
LOCATE 20, 1: PRINT STRING$(80, 32) 
LOCATE 21, 1: PRINT STRING$(80, 32) 
LOCATE 20, 1: PRINT "Laatst opgegeven invoerfile: "; invd$ + invf$; 
COLOR 11: PRINT " <RETURN>= stoppen": COLOR 7 
INPUT "Nieuwe invoerfile: "i a$ 
LOCATE 24, 1: PRINT STRING$(80, 32); 
IF a$ = "" THEN CLS : END 
IF INSTR(a$, ",") = 0 THEN a$ a$ t ".osO" 
CLOSE #1: OPEN invd$ + a$ FOR INPUT AS #1 
invf$ = a$ 
RETURN 

ON ERROR GOTO fout3 
fu1: VIEW PRINT 

linv = LEN(invf$) 
k = INSTR(invf$, ",") 
uitvf$ = LEFT$(invf$, linv - (linv - k)) + "os1" 
CLOSE #2: OPEN uitvd$ t uitvf$ FOR OUTPUT AS #2 
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uit2: 
uitvf$ 
RETURN 

a$ 

verwerk: 

'***** Inlezen van de invoerfile en elementen eruit **** 
WHILE NOT EOF(1) 

li: LINE INPUT #1, line$ 
event$ = LEFT$(line$, 2) 
duur$ = MID$(line$, 11, 6) 
duur& = VAL(duur$) 

RETURN 

tokkelrij$ = MID$(1ine$, 18, 16) 
GOSUB uitin 
WEND 
CLOSE #1 

uitin: '**** scan op uitzicht en tel tijdsduren op voor in- en uitzicht *** 

time& = VAL(MID$(line$, 9, 8)) + duur&'** bereken eindtijd v/d trial 
code$ = " 00" '**** zet code op onbepaald/inzicht *** 

RETURN 

IF event$ = "99" THEN 

code$ = " 80" '** code voor uitzicht*** 

'*** sommeer nu de totalen ********* 
duur98& = duur98& + duur& 

ELSE 

duur99& = duur99& + duur& 
END IF 

'**** schrijf nu regel met code erachter uit ***** 
PRINT #2, line$ + code$ 

tot: '*** schrijf onderaan uitvoerfile de totalen voor in- en uitzicht *** 
time&= VAL(MID$(line$, 4, 6)) + duur&'** bereken eindtijd trial *** 

RETURN 

fout1: 

fout2: 

PRINT #2, "98"; 
PRINT #2, USING " ###### ###### ... 

J 

PRINT #2, "totaal uit zicht"; 11 98" 
PRINT #2, "99"; 
PRINT #2, USING " ###### ###### ... 

J 

PRINT #2, "totaal in zicht "' 11 99" J 

CLOSE #2 
duur98& = 0: duur99& 0 

RESUME setup 

VIEW PRINT 
CLOSE #1 

IF ERR 53 THEN 
COLOR 11 

time&, duur98&; 

time&, duur99&; 

LOCATE 24, 1: PRINT "Verkeerde filenaam": COLOR 7 
RESUME fil 

END IF 

IF ERR = 71 THEN 
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fout3: 

fout4: 

COLOR 11 
LOCATE 24, 
COLOR 7 
RESUME fil 

ELSE 
LOCATE 24, 

END IF 
RESUME file in 

IF ERR = 71 THEN 
COLOR 11 

1: PRINT "drive "· invd$; 
' 

"; niet gereed" 

1: PRINT ERR; 

LOCATE 24, 1: PRINT "drive " + uitvd$ + " niet gereed" 
COLOR 7 
RESUME fu1 

ELSE 
IF ERR = 53 THEN RESUME fu1 
END IF 
RESUME fileuit 

VIEW PRINT: COLOR 11: LOCATE 24, 1 
PRINT "fout"; ERR; " in regel"; ill; "van de invoerfile"; 
STOP 
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A5. Programma dat d.m.v. sequentiële analyse nieuwe eenheden van 

gedrag kodeert 

'********************************************************* programmeertaal: Quick Basic 4.0 
(Microsoft) 

'********************************************************* datum: augustus 1988 
'*********************************************************auteur: F.J, Hage 
DECLARE SUB subtot (line$, ncode$, duur96&, duur97&) 
DECLARE SUB uitvoer3 (buffd$, duur90&, duur91&, duur92&, duur93&, duur94&, duur95&, vcode$, ilm) 
DECLARE SUB ecode (event$, ev%, ev1%, ev2%, vd&, ncode$, ejn%) 
DECLARE SUB makeline (line$, code$) 
main: '***** stuurprogramma van CODEER: codeer nieuwe gedragseenheden*** 

GOSUB setup 
main1: GOSUB filein 

GOSUB fileuit 
GOSUB verwerk 
GOSUB totuit 
ON ERROR GOTO fout5 
KILL buffd$ + "buff.$$$": KILL buffd$ + "bufg.$$$" 
GOTO main1 
END 

setup: 'Subroutine om defaults op te geven 
CLS 
ON ERROR GOTO fout1 
COLOR 11: PRINT "<RETURN> = defaultdrive": COLOR 7 
INPUT "diskdrive\path voor invoerfiles: ", invd$ 
INPUT "diskdrive\path voor uitvoerfiles: ", uitvd$ 
INPUT "diskdrive\path voor bufferfiles: ", buffd$ 
INPUT "totalen ook naar printer (j/n): ", jn$ 
IF INSTR(jn$, "J") > 0 OR INSTR(jn$, "j") > 0 THEN jn$ "j" 
RETURN 

file in: 
ON ERROR GOTO fout2 
VIEW PRINT 1 TO 18 
CLS 
IF invd$ <> "" THEN 

FILES invd$ + "\*.os1" 
ELSE 

FILES "*,os1" 
END IF 

fi1: VIEW PRINT 
LOCATE 19.1: PRINT STRING$(80, "-") 
LOCATE 20, 1: PRINT STRING$(80, 32) 
LOCATE 21, 1: PRINT STRING$(80, 32) 
LOCATE 22, 1: PRINT STRING$(80, 32) 
LOCATE 23, 1: PRINT STRING$(80, 32) 
LOCATE 20, 1: CO LOR 11 
IF invf$ <> "" THEN PRINT "laatste invoerfile: 
PRINT " <RETURN>= stoppen": COLOR 7 
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INPUT "Nieuwe invoerfile: "; a$ 
LOCATE 24, 1: PRINT STRING$(80, 32); 

IF a$ = "" THEN END 
IF INSTR(a$, ",") = 0 THEN a$ a$ + ",os1" 

CLOSE #1: OPEN invd$ + a$ FOR INPUT AS #1 LEN 
invf$ = a$ 
RETURN 

10000 

fileuit: 
ON ERROR GOTO fout3 

fu1: VIEW PRINT 

uit2: 

1inv = LEN(invf$) 
lt = INSTR(invf$, ",") 
uitvf$ = LEFT$ ( invf$, linv - ( linv - k)) + "os2" 

CLOSE #2: OPEN uitvd$ + uitvf$ FOR OUTPUT AS #2 LEN 
RETURN 

10000 

verwerk: 

'***** Inlezen van de invoerfile en elementen eruit **** 
ON ERROR GOTO 0 

ill = 0: ilm = 0 
duur90& = 0: duur91& 

0: duur97& = 0 
0: duur92& 0: duur93& 0: duur94& 

li: 

RETURN 
voer: 

WHILE NOT EOF( 1) 

WEND 

LINE INPUT #1, line$ 

ill = ill + 1 
LOCATE 22, 1: PRINT "Ingelezen: "; ill 
event$ = LEFT$(line$, 2) 
duur$ = MID$(line$, 11, 6) 

duur& = VAL(duur$) 
toltkelrij$ = MID$(line$, 18, 16) 
code$ = RIGHT$(line$, 2) 

'**** scan op aanwezige totalen ***** 
IF VAL(code$) >= 90 THEN RETURN 

'**** alleen nog onbepaalde regels gebruiken ****** 
IF code$ = "00" THEN 

END IF 

GOSUB voer 

code$ = RIGHT$(line$, 2) 
IF code$ > "89" THEN RETURN 

'*** nog niet gecodeerde events behandelen 
IF code$ = "00" THEN GOSUB overig 

PRINT #2, line$ 

ilm = ilm + 1 
LOCATE 22, 20: PRINT "Uitgeschreven: "; ilm 

CALL ecode(event$, ev%, ev1%, ev2%, duur&, ncode$, ejn%) 

'*** direct ongewijzigde regel uitschrijven indien geen voer *** 
IF ejn% = 0 THEN GOTO voeruit 
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'*** kijk eerst of het een eindcode voor voer is **** 
IF ejn% = 1 THEN 

CALL makeline(line$, ncode$) 
CALL subtot(line$, ncode$, duur96&, duur97&) 
GOTO voeruit 

END IF 

lil: '*** open buffer en zoek door naar eindcode voor voer ***** 
OPEN "O", #3, buffd$ + "buff.$$$ 11 

vcode$ = "00": ib = 0: ig = 0: vev2% 9 

li2: PRINT #3, line$ 

ib = ib + 1 
levent$ event$: !duur& 

IF ejn% <> 3 THEN 

duur& 

'** onthoudt ook laatste niet gaan/zit type voer en event** 
IF event$ <> "00" AND event$ <> "10" THEN 

vev2% = VAL(RIGHT$(event$, 1)) 
vevent$ = event$ 
vcode$ ncode$ 

ELSE 
ig ig + 1 

END IF 

END IF 

li3: IF EOF(l) THEN CALL uitvoer3(buffd$, duur90&, duur91&, duur92&, duur93&, duur94&, 
duur95&, vcode$, ilm): RETURN 

LINE INPUT #1, line$ 

ill = ill + 1 '** aantal regels ingelezen ** 
LOCATE 22, 1: PRINT "Ingelezen: "; ill 

event$ = LEFT$(line$, 2) 
duur$ = MID$(line$, 11, 6) 
duur& = VAL(duur$) 
tokkelrij$ = MID$(line$, 18, 16) 
code$ = RIGHT$(line$, 2) 

'** eerst kijken of event nog niet bepaald is 
IF code$ <> "00" THEN 

vcode$, ilm) 

END IF 

CALL uitvoer3(buffd$, duur90&, duur91&, duur92&, duur93&, duur94&, duur95&, 

IF code$ > "89" THEN 

RETURN 
END IF 
GOTO voeruit 

CALL ecode(event$, ev%, evl%, ev2%, duur&, ncode$, ejn%) 

'*** indien laatste event geen voer **** 
IF ejn% = 0 THEN CALL uitvoer3(buffd$, duur90&, duur91&, duur92&, duur93&, duur94&, 

duur95&, vcode$, ilm): GOTO voeruit 

'*** indien jongentelling dan in buffer en doorgaan 
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bduur& 

bduur& 

IF ejn% = 3 THEN GOTO li2 

'*** indien zitgeen of gaatgeen *** 
IF (evl% = 1 OR evl% = 0) AND ev2% = 0 THEN 

'*** indien vorig event ook zit/gaatgeen *** 
IF (levent$ = "00" OR levent$ = "10") THEN 

'*** indien gezamelijke duur te groot 
IF !duur& + duur& > 30 THEN 

CLOSE #3: OPEN "I", #3, buffd$ + "buff.$$$" 
IF ib ig THEN 

FOR i = 1 TO ib - ig 

NEXT i 
END IF 

LINE INPUT #3, bline$ 
bevent$ = LEFT$(bline$, 2): bduur& = VAL(MID$(bline$, 11, 6)) 
CALL makeline(bline$, vcode$): duur95& = duur95& + bduur& 
PRINT #2, bline$ 

ilm = ilm + 1 
LOCATE 22, 20: PRINT "Uitgeschreven: "; ilm 

'*** schrijf de laatste gaat/zitgeen uit buffer 
WHILE NOT EOF(3) 

WEND 

LINE INPUT #3, bline$ 

bevent$ = LEFT$(bline$, 2): bduur& = VAL(MID$(bline$, 11, 6)) 
IF bevent$ = "00" THEN CALL makeline(bline$, "10"): duur91& 

IF bevent$ "10" THEN CALL makeline(bline$, "30"): duur93& 

IF bevent$ <> "00" AND bevent$ <> "10" THEN STOP 
PRINT #2, ; bline$ 
ilm = ilm + 1 
LOCATE 22, 20: PRINT "Uitgeschreven: "; ilm 

CLOSE #3 
GOTO voeruit 

END IF 

'*** indien niet te lang geduurd *** 
END IF 
GOTO li2 

END IF 

'*** indien het niet meer om het zelfde voer gaat *** 
I F ev2% <> vev2% AND vev2% <> 9 AND event$ <> "00" AND event$ <> "10" THEN 

'*** indien laatste voer in buffer niet zit/gaatgeen *** 
IF levent$ <> "00" AND levent$ <> "10" THEN 

duur91& + 

duur93& + 

CALL uitvoer3(buffd$, duur90&, duur91&, duur92&, duur93&, duur94&, duur95&, 

vcode$, ilm) 

'*** indien eindcode voor voer *** 
IF ejn% = 1 THEN 

CALL makeline(line$, ncode$) 
CALL subtot(line$, ncode$, duur96&, duur97&) 
GOTO voeruit 

END IF 
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'*** geen eindcode; dit veerevent gaat in buffer ** 
OPEN "O'', #3, buffd$ + "buff.$$$ 11 

ib = 0 
GOTO li2 

END IF 

'*** indien buffer eindigt met zit{gaatgeen, dan moet alles ** 
'*** tot laatste zit/gaatgeen uitgeschreven worden 
CLOSE #3: OPEN "I", #3, buffd$ + "buff.$$$" 

FOR i = 1 TO ib - ig 
LINE INPUT #3, bline$ 
CALL makeline(bline$, vcode$) 
PRINT #2, bline$ 

ilm = ilm + 1 
LOCATE 22, 20: PRINT "Uitgeschreven: "i ilm 

bduur& = VAL(MID$(bline$, 11, 6)) 
duur95& = duur95& + bduur& 

NEXT i 

'** indien eindcode voor voer ** 
IF ejn% = 1 THEN 

'*** schrijf rest van de buffer met eindcode uit *** 
WHILE NOT EOF(3) 

LINE INPUT #3, bline$ 

CALL makeline(bline$, ncode$) 
PRINT #2, bline$ 

ilm = ilm + 1 
LOCATE 22, 20: PRINT "Uitgeschreven: "; ilm 
CALL subtot(bline$, ncode$, duur96&, duur97&) 

WEND 
CLOSE #3 

'*** schrijf eindcode uit en verlaat voer *** 
CALL makeline(line$, ncode$) 
CALL subtot(line$, ncode$, duur96&, duur97&) 
GOTO voeruit 

END IF 

'*** indien laatste event geen eindcode is *** 
OPEN "O", #4, buffd$ + "bufg,$$$" 
WHILE NOT EOF(3) 

LINE INPUT #3, bline$ 
PRINT #4, bline$ 

WEND 
CLOSE #3: CLOSE #4 

'** schrijf nu weer terug naar buffer *** 

** 

OPEN 11 0 11
1 #3, buffd$ + "buff.$$$": OPEN "I", #4, buffd$ + "bufg.$$$" 

ib = 0: ig = 0 
WHILE NOT EOF(4) 

LINE INPUT #4, bline$ 
PRINT #3, bline$ 

ib = ib + 1 

WEND 
CLOSE #4 
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GOTO li2 

END IF 

'** nu is het laatste event wel van zelfde voercode *** 
IF ejn% 

ELSE 

END IF 

1 THEN 

'***** sluit de buffer en open voor invoer **** 
CLOSE #3: OPEN "I", #3, buffd$ + "buff,$$$ 11 

'***** schrijf de buffer uit **** 
WHILE NOT EOF(3) 

WEND 
CLOSE #3 

LINE INPUT #3, bline$ 
CALL makeline(bline$, ncode$) 
PRINT #2, bline$ 

ilm = ilm + 1 
LOCATE 22, 20: PRINT "Uitgeschreven: "; ilm 
CALL subtot(bline$, ncode$, duur96&, duur97&) 

'**** schrijf laatst ingelezen regel uit*** 
CALL makeline(line$, ncode$) 
CALL subtot(line$, ncode$, duur96&, duur97&) 
GOTO voeruit 

'*** indien voer nog niet afgesloten *** 

ig = 0 
GOTO li2 '*** ga volgende regel inlezen ***** 

voeruit: 
RETURN 

overig: '*** subroutine om events anders dan voer en uitzicht te coderen 

event$ = LEFT$(line$, 2): duur& = VAL(MID$(line$, 11, 6)) 
IF event$ "00" THEN CALL makeline(line$, "10"): duur91& duur91& + duur&: RETURN 

IF event$ "10" THEN CALL makeline(line$, "30"): duur93& duur93& + duur&: RETURN 

IF event$ "06" THEN CALL makeline(line$, "41"): duur94& duur94& + duur&: RETURN 

IF event$ "01" OR event$ "02" THEN CALL makeline(line$, "20"): duur92& = duur92& + 

duur&: RETURN 
IF event$ = "03" OR event$ "04" THEN CALL makeline(line$, "42"): duur94& = duur94& + 

duur&: RETURN 
IF RIGHT$(event$, 1) = "8" AND LEFT$(event$, 1) <> "9" THEN CALL makeline(line$, "21"): 

duur92& = duur92& + duur&: RETURN 
duur90& = duur90& + duur& 

RETURN 

totuit: 
'*** hier worden de totalen onderaan de uitvoerfile geschreven *** 
PRINT #2, LEFT$ ( line$, 10); 
PRINT #2, USING "######" j duur90&; 

PRINT #2, " totaal onbepaald"; 11 90" 
PRINT #2, LEFT$(line$, 10) j 

PRINT #2, USING "######" j duur91&; 
PRINT #2, " totaal rust "· 11 91" J 

PRINT #2, LEFT$(line$, 10) j 
PRINT #2, USING "######" j duur92&; 
PRINT #2, " totaal broeden "• 11 92" J 
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PRINT #2, 

PRINT #2' 
PRINT #2, 
PRINT #2, 

PRINT #2, 

PRINT #2, 

PRINT #2, 

PRINT #2, 
PRINT #2, 
PRINT #2, 

PRINT #2, 

PRINT #2, 

PRINT #2, 

PRINT #2, 
PRINT #2, 
PRINT #2, 
duur98& = 
INPUT #l, 
duur99& = 

LEFT$(line$, 10); 
USING "######"; duur93&; 

" totaal locomotie"; " 93" 
LEFT$(line$, 10); 
USING "######"; duur94&; 
"totaal agressie"; " 94" 

LEFT$ ( line$, 10) i 
USING "######"; duur95&; 
" totaal voer onb,"; " 95" 

LEFT$(line$, 10); 
USING "######"; duur96&; 
" totaal voer zelf"; " 96" 

LEFT$(line$, 10); 
USING "######"; duur97&; 

" totaal voer jong"; " 97" 
line$ 
VAL(MID$(line$, 11, 6)) 

line$ 
VAL(MID$(line$, 11, 6)) 

IF duur99& <> duur90& + duur91& + duur92& + duur93& + duur94& + duur95& + duur96& + 

duur97& THEN 

RETURN 

fout1: 

fout2: 

BEEP: PRINT "totaalduur niet juist !!:stop" 

END IF 
PRINT #2, line$ 
ill = ill + 1: ilm = ilm + 10 
LOCATE 22, 1: PRINT "Ingelezen: "; ill 
LOCATE 22, 20: PRINT "Uitgeschreven: "; ilm; " waarvan 8 extra totalen" 

'*** indien er ook printeruitvoer moet komen ***** 
IF jn$ = "j" THEN 

LPRINT "TOTALEN UIT FILE"; invf$ 

LPRINT 

LPRINT USING "onbepaald: 

LPRINT USING "rust 

LPRINT USING "broeden 

LPRINT USING "locomotie: 

LPRINT USING "agressie : 

LPRINT USING "voer onb,: 

LPRINT USING 11 Voer zelf: 

LPRINT USING ''voer jong: 

LPRINT USING "uitzicht 

LPRINT USING "inzicht 

LPRINT : LPRINT 

END IF 

CLOSE #1: CLOSE #2: 

WHILE a$ = 1111: a$ = 

RESUME setup 

VIEW PRINT 
CLOSE #1 
IF ERR = 53 THEN 

a$ = lilt 

INKEY$: WEND 

######"; duur90& 

######"; duur91& 

######"; duur92& 

######"; duur93& 

######"; duur94& 

######"; duur95& 

######"; duur96& 

######"; duur97& 

######"; duur98& 

######"; duur99& 
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fout3: 

fout4: 

COLOR 11 
LOCATE 24, 1: PRINT "Verkeerde filenaam": COLOR 7 
RESUME fil 

END IF 
IF ERR = 71 THEN 

COLOR 11 
LOCATE 24, 
COLOR 7 
RESUME fi1 

ELSE 

LOCATE 24, 
END IF 
RESUME file in 

IF ERR = 71 THEN 
COLOR 11 

1: PRINT "drive "· ' 
invd$; "; niet gereed" 

1: PRINT ERR; 

LOCATE 24, 1: PRINT "drive " + uitvd$ + " niet gereed" 
COLOR 7 
RESUME fu1 

ELSE 

IF ERR = 53 THEN RESUME fu1 
END IF 
RESUME filein 

VIEW PRINT: COLOR 11: LOCATE 24, 1 

PRINT "fout"; ERR; " in regel"; ill; " van de invoerfile"; 
STOP 

COLOR 7 

fout5: RESUME NEXT 

SUB ecode (event$, ev%, ev1%, ev2%, vd&, ncode$, ejn%) STATIC 

ejn% = 0 '*** geen voer**** 
ncode$ = "00" 
ev% = VAL(event$): ev1% = VAL(LEFT$(event$, 1)): ev2% 

'**** indien jongentelling *** 
IF ev1% = 9 OR ev2% = 9 THEN ejn% 3: GOTO es 

'**** indien iets met nestmateriaal *** 
IF ev2% = 8 THEN GOTO es 

'*** indien geen voer ****** 

VAL(RIGHT$(event$, 1)) 

IF (ev% > 1 AND ev% < 10) OR ((ev% 
GOTO es 

0 OR ev% 10) AND vd& > 30) THEN 

END IF 

'**** scannen op echte eindcode **** 
IF ev1% > 3 AND ev1% < 9 AND ev1% <> 7 THEN 

'******bepaal ncode$ ******** 
l1ID$(ncode$, 2, 1) = RIGHT$(event$, 1) 
IF ev1% < 6 OR ev1% = 8 THEN l1ID$(ncode$, 1, 1) "7" 
IF ev1% = 6 THEN l1ID$(ncode$, 1, 1) "6" 

'**** indien jong mislukt **** 
IF ev% 40 OR ev% = 50 THEN ncode$ "70" 

ejn% = 1 '*** eindcode voor voer 
GOTO es 
'*** indien niet gaatgeen of zitgeen*** 
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es: 
END SUB 

END IF 

IF event$ <> "00" AND event$ <> "10" THEN 

END IF 

'*** codeer voer; bestemming is onbekend ** 
ncode$ = "5" + RIGHT$(event$, 1) 

ejn% = 2'*** wel voer; geen eindcode 

SUB makeline (line$, code$) STATIC 

MID$(line$, LEN(line$) - 1, 2) code$ 

END SUB 

SUB subtot (line$, ncode$, duur96&, duur97&) STATIC 

duur&= VAL(MID$(line$, 11, 6)) 
IF ncode$ < "70" THEN 

ELSE 

END IF 
END SUB 

duur96& = duur96& + duur& 

duur97& duur97& + duur& 

SUB uitvoer3 (buffd$, duur90&, duur91&, duur92&, duur93&, duur94&, duur95&, vcode$, ilm) STATIC 

CLOSE #3: OPEN "i", #3, buffd$ + "buff.$$$" 

WHILE NOT EOF(3) 

esv3 

esv3 

esv3 

LINE INPUT #3, 1ine$ 
event$ = LEFT$(line$, 2): duur&= VAL(MID$(line$, 11, 6)) 
IF vcode$ = "00" THEN 

IF event$ "00" THEN CALL makeline(line$, "10"): duur91& duur91& + duur&: GOTO 

IF event$ "10" THEN CALL makeline(line$, "30"): duur93& = duur93& + duur&: GOTO 

IF event$ "06" THEN CALL makeline(line$, "41"): duur94& = duur94& +duur&: GOTO 

IF event$ = "01" OR event$ "02" THEN CALL makeline(line$, "20"): duur92& = 

duur92& + duur&: GOTO esv3 
IF event$ = "03" OR event$ = "04" OR event$ = "05" THEN CALL makeline(line$, 

"42"): duur94& = duur94& + duur&: GOTO esv3 
IF RIGHT$(event$, 1) = "8" AND LEFT$(event$, 1) <> "9" THEN CALL makeline(line$, 

"21"): duur92& = duur92& + duur&: GOTO esv3 

esv3: 

WEND 
CLOSE #3 
END SUB 

duur90& = duur90& + duur&: GOTO esv3 

END IF 
'***** verander nu code$ en verhoog subtotaal voor voer **** 
duur95& = duur95& + duur& 
CALL makeline(line$, vcode$) 
PRINT #2, line$ 
ilm = ilm + 1 '*** aantal uitgeschreven regels 

LOCATE 22, 20: PRINT "Uitgeschreven: "; ilm 
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A6. Programma om random trekking te verrichten uit kontinue 

gedragsregistratie 

'*********************************************************** programmeertaal: Quick Basic 4.0 
(Microsoft) 

'*********************************************************** datum: augustus 1988 
'***********************************************************auteur: F.J. Hage 
DECLARE SUB randtrek (eindtijd&, trek&(), aanttrek%) 
DIM duur&(lOO) 
DIM ncode$(8) 
ncode$(0) "mis" 

ncode$(1) "onb" 

ncode$(2) "mos'' 

ncode$(3) "kok" 
ncode$(4) "ins" 
ncode$(5) "alg" 
ncode$(6) "gra'' 

ncode$(7) "plt" 

main: '***** stuurprogramma van TIJDTOT2: bepaal tijdsduurtotalen **** 
'***** met behulp van random trekkingen uit de waarnemingen **** 
GOSUB setup 

mainl: GOSUB filein 
GOSUB fileuit 
GOSUB verwerk 
GOSUB totuit 
IF printerja = 1 THEN 

ON ERROR GOTO fout6 
CLOSE #2: OPEN "O", #2, "LPTl" 
GOSUB totuit 

END IF 
GOTO mainl 

setup: 'Subroutine om defaults op te geven 
CLS 

filein: 

ON ERROR GOTO fout! 
COLOR 11: PRINT "<RETURN> = defaultdrive": COLOR 7 
INPUT "diskdrive\path voor invoerfiles: ", invd$ 
INPUT "diskdrive\path voor uitvoerfiles: ", uitvd$ 
INPUT "aantal trekkingen per uur: ", tu& 
INPUT "uitvoer ook naar printer (j/n): ", a$ 
IF INSTR(a$, "j") > 0 OR INSTR(a$, "J") > 0 THEN printerja 1 
RETURN 

ON ERROR GOTO fout2 
VIEW PRINT 5 TO 18 
CLS 

IF invd$ <> "" THEN 
FILES invd$ + "\*.os2" 

ELSE 
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fil: 

fileuit: 

FILES "*,os2" 
END IF 
VIEW PRINT 
LOCATE 19.1: PRINT STRING$(80, ll_lt) 

LOCATE 20, 1: PRINT STRING$(80, 32) 
LOCATE 21, 1: PRINT STRING$(80, 32) 
LOCATE 22, 1: PRINT STRING$(80, 32) 
LOCATE 23, 1: PRINT STRING$(80, 32) 
LOCATE 20, 1: CO LOR 11 

IF invf$ <> "" THEN PRINT "laatste invoerfile: "i invf$; 
PRINT " <RETURN>= stoppen": COLOR 7 
INPUT "Nieuwe invoerfile: "i a$ 
LOCATE 24, 1: PRINT STRING$(80, 32); 
IF a$ = "" THEN END 
IF INSTR(a$, "•") = 0 THEN a$ a$ + ".os2" 
CLOSE #1: OPEN invd$ + a$ FOR RANDOM AS #1 LEN 38 
invf$ = a$ 
RETURN 

ON ERROR GOTO fout3 
fu1: VIEW PRINT 

uit2: 

verwerk: 

linv = LEN(invf$) 
k = INSTR(invf$, ",") 
ui tvf$ = LEFT$ ( invf$, linv - ( linv - k)) + "os4" 
CLOSE #2: OPEN uitvd$ + uitvf$ FOR OUTPUT AS #2 
RETURN 

ON ERROR GOTO fout4 
line$ = STRING$(36, "X") 
aantree = LOF(1) I 38 
GET #1, 1, line$ 
begintijd& = VAL(MID$(line$, 4, 6)) 
IF begintijd& <> 0 THEN LOCATE 22, 1: PRINT "PAS OP: begintijd="; begintijd&: BEEP 
GET #1, aantree, line$ 
CLOSE #1 
eindtijd& = VAL(MID$(line$, 4, 6)) 
aanttrek% = CINT((tu& * eindtijd&) I 36000) 
LOCATE 23, 1: PRINT USING "waarneemtijd: ##.##"i eindtijd& I 36000; PRINT " ut&r" j 

aantal trekkingen: "; aanttrek% 
REDIM trek&(aanttrek% + 1) 

lil: 

CALL randtrek(eindtijd&, trek&(), aanttrek%) 
'**** nu de gesorteerde trekkingen opzoeken in invoerfile **** 
OPEN "I", #1, invd$ + invf$, 10000 
tijd& 
FOR i 
FOR i 

0 

0 TO 99: duur&(i) = 0: NEXT i 
1 TO aanttrek% 
IF trek&(i) < tijd& THEN duur&(vcode%) 
LINE INPUT #1, line$ 
tijd&= VAL(MID$(line$, 4, 6)) 
code% = VAL(RIGHT$(line$, 2)) 
IF trek&(i) < tijd& THEN 

duur&(vcode%) = duur&(vcode%) + 1 
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enl: 
NEXT i 

RETURN 

ELSE 

END IF 

vcode% = code% 
GOTO lil 

totuit: '**** schrijf de totalen in uitvoerfile ***** 
PRINT #2, "TOTALEN UIT FILE "; invf$ 
PRINT #2, STRING$(34, "-") 

PRINT #2, "aantal waarnemingsuren "; eindtijd& I 36000 
PRINT #2, "aantal trekkingen per uur: "; tu& 
PRINT #2, "GEDRAG AANTAL (%TOT,) (%INZ.)" 
duur&(90) = aanttrek% - duur&(80) 
PRINT #2, USING "onbepaald: ###### ( #, ###) ( #, ###)"; duur&( 0), duur&( 0) I aanttrek%, 

duur&(O) I duur&(90) 
PRINT #2, "": PRINT #2, USING "rust 

I aanttrek%, duur&(lO) I duur&(90) 
PRINT #2, CHR$(10); "broeden " 

: ###### (#.###) (#.###)"; duur&(lO), duur&(lO) 

PRINT #2, USING "broed elj: ###### (#.###) (#.###)"; duur&(20), duur&(20) I aanttrek%, 
duur&(20) I duur&(90) 

PRINT #2, USING "nestmat. : ###### (#.###) (#.###)"; duur&(21), duur&(21) I aanttrek%, 

duur&(21) I duur&(90) 
PRINT #2, STRING$(34, "-") 
PRINT #2, USING "broed tot: ###### ( #, ###) ( #, ###)"; duur&( 20) + duur&( 21), (duur&( 20) 

+ duur&(21)) I aanttrek%, (duur&(20) + duur&(21)) I duur&(90) 
PRINT #2, "": PRINT #2, USING "locomotie: ###### (#.###) (#.###)"; duur&(30), duur&(30) 

I aanttrek%, duur&(30) I duur&(90) 
PRINT #2, CHR$(10); "agressie 
PRINT #2, USING "agr.inter: ###### (#.###) (#.###)"; duur&(41), duur&(41) I aanttrek%, 

duur&(41) I duur&(90) 
PRINT #2, USING "agr, exter: ###### ( #, ###) ( #, ###)"; duur&( 42), duur&( 42) I aanttrek%, 

duur&(42) I duur&(90) 
PRINT #2, STRING$(34, "-") 
PRINT #2, USING "agr, tot ###### ( #, ###) ( #, ###)"; duur&( 41) + duur&( 42), (duur&( 41) 

+ duur&(42)) I aanttrek%, (duur&(41) + duur&(42)) I duur&(90) 

duurtot& = 0 
PRINT #2, CHR$ ( 10) i "voer onb, " 
FOR i 0 TO 7 

PRINT #2, USING "onbek &: ###### (#.###) (#.###)"; ncode$(i), duur&(50 + i), 

duur&(50 + i) I aanttrek%, duur&(50 + i) I duur&(90) 
duurtot& = duurtot& + duur&(50 + i) 

NEXT i 
PRINT #2, STRING$(34, "-") 
PRINT #2, USING "v.onb tot: ###### (#.###) (#.###)"; duurtot&, duurtot& I aanttrek%, 

duurtot& I duur&(90) 
PRINT #2, CHR$(10); "voer zelf " 

duurtot& = 0 
FOR i 0 TO 7 

PRINT #2, USING "zelf &: ###### (#.###) (#.###)"; ncode$(i), duur&(60 + i), 

duur&(60 + i) I aanttrek%, duur&(60 + i) I duur&(90) 
duurtot& = duurtot& + duur&(60 + i) 

NEXT i 

70 



PRINT #2, STRING$(34, "-") 
PRINT #2, USING "v, zelftot: ###### ( #, ###) ( #, ###)"; duurtot&, duurtot& I aant trek%, 

duurtot& I duur&(90) 
PRINT #2, CHR$(10); "voer jong " 
duurtot& = 0 
FOR i 0 TO 7 

PRINT #2, USING "jong & : ###### ( #, ###) 

duur&(70 + i) I aanttrek%, duur&(70 + i) I duur&(90) 
(#.###)"; ncode$(i), duur&(70 +i), 

duurtot& = duurtot& + duur&(70 + i) 
NEXT i 

PRINT #2, STRING$(34, "-") 
PRINT #2, USING "v, jongtot: ###### ( #, ###) 

duurtot& I duur&(90) 
( #, ###)"; duurtot&, duur tot& I aanttrek%, 

PRINT #2, "": PRINT #2, USING ·"uitzicht 
aanttrek% 

###### (#.###)"; duur&(80), duur&(80) I 

PRINT #2, llllo PRINT #2, USING "inzicht : ###### (#.###)"; duur&(90), duur&(90) I 
aanttrek% 

RETURN 

foutl: 

fout2: 

fout3: 

fout4: 

PRINT #2, STRING$(25, "-"): PRINT #2, USING "getrokken: ######"; aanttrek% 
PRINT #2, CHR$(12) 

RESUME setup 

VIEW PRINT 

CLOSE #1 
IF ERR = 53 THEN 

COLOR 11 
LOCATE 24, 1: PRINT "Verkeerde filenaam": COLOR 7 

RESUME fil 
END IF 

IF ERR = 71 THEN 
COLOR 11 
LOCATE 24, 1: PRINT "drive "; invd$; "; niet gereed" 
COLOR 7 

RESUME fil 
ELSE 

LOCATE 24, 1: PRINT ERR; 
END IF 
RESUME filein 

IF ERR = 71 THEN 
COLOR 11 

LOCATE 24, 1: PRINT "drive " + uitvd$ + " niet gereed" 
COLOR 7 
RESUME ful 

ELSE 
IF ERR = 53 THEN RESUME ful 

END IF 
RESUME filein 

LOCATE 24, 1: PRINT "FOUT "; ERR; " TIJDENS VERWERKEN": STOP 
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fout5: 
PRINT "fout"; ERR; " tijdens trekking/sortering": STOP 

fout6: LOCATE 24, 1: PRINT "printer niet gereed": RESUME mainl 

SUB randtrek (eindtijd&, trek&(), aanttrek%) STATIC 
ON ERROR GOTO 0'fout5 
RANDOMIZE TIMER 
FOR i = 1 TO aanttrek% 

trl: trek&(i) = INT((eindtijd& + 1) * RND) 

IF i > 1 THEN 

END SUB 

NEXT i 

'**** bij gelijke trekking opnieuw trekken 

FOR j = 0 TO i - 1 

NEXT j 

END IF 

IF trek&(i) trek&(j) THEN GOTO trl 

IF trek&(i) = 0 THEN PRINT trek&(i): STOP 

'*** sorteer de trekkingen **** 
offset = aanttrek% \ 2 

DO WHILE offset > 0 

LOOP 

limit = aanttrek% - offset 

DO 

sw = 0 
FOR i 1 TO limit 

IF trek&(i) > trek&(i + offset) THEN 
SWAP trek&(i), trek&(i +offset) 
sw = i 

END IF 
NEXT i 
limit = sw 

LOOP WHILE sw 
offset = offset \ 2 
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81 . Tijdsduurpercentages op grond van oorspronkelijke kontinue 

waarnemingen en op grond van random steekproef (120/uur) 

A. Percentages van de tijd in zicht op grond van kontinue 

gedragsregistratie 

WAARNEEM SEXE LFT VJ vz vo LO AG RU 
DATUM 

5/18/87 man 15 0.304 0. 118 0.134 0.270 0.034 0.115 
vrouw 9 0.228 0.338 0.174 0.231 0 0.030 

5/19/87 man 13 0.425 0.193 0. 175 0. 181 0.005 0.012 
vrouw 5 0.523 0.098 0. 179 0.142 0.002 0.052 

5/20/87 man 5 0.243 0.107 0. 181 0.215 0.024 0.022 
vrouw 7 0.331 0.218 0.138 0. 155 0.045 0.033 

5/21/87 man 7 0.209 0.360 0. 181 0. 179 0.007 0.063 
vrouw 5 0. 137 0. 177 0.149 0. 181 0.027 0.007 

5/22/87 man 1 1 0.061 0.178 0. 101 0.438 0.006 0.217 
vrouw 13 0. 132 0.308 0. 141 0.272 0.005 0. 139 

5/26/87 man 13 0.348 0. 153 0.120 0.212 0.002 0.152 
vrouw 7 0.245 0.279 0.086 0.234 0 0.145 

5/27/87 man 9 0. 157 0.210 0.085 0.270 0.003 0.273 
vrouw 9 0.115 0.420 0.074 0.233 0.000 0.122 

5/28/87 man 13 0.269 0. 119 0.172 0.315 0.007 0.115 
vrouw 7 0.140 0. 106 0.091 0.148 0.004 0.035 

5/29/87 man 15 0.092 0.242 0.062 0.409 0.048 0.146 
vrouw 11 0.044 0.148 0.075 0.453 0 0.281 

6/03/87 man 15 0.327 0.134 0.217 0.236 0.019 0.059 
vrouw 5 0.305 0. 177 0. 192 0. 142 0.002 0.178 

6/04/87 man 7 0.250 0.227 0. 122 0.264 0.056 0.077 
vrouw 5 0.201 0.240 0.173 0. 167 0.006 0.208 

6/15/87 man 5 0.096 0.248 0.107 0.386 0.029 0.038 
vrouw 5 0.254 0.269 0. 176 0.188 0.004 0.081 

6/25/87 man 5 0.017 0.295 0.088 0. 109 0.000 0.491 
vrouw 5 0. 157 0.214 0. 141 0.080 0.001 0.405 

6/26/87 man 5 0.000 0.324 0.048 0.325 0.001 0.300 
vrouw 5 0. 199 0.214 0.232 0.213 0.005 0.013 

6/30/87 man 5 0.004 0.480 0.064 0.293 0.003 0. 151 
vrouw 5 0.098 0.313 0.072 0.213 0.008 0. 102 

5/06/88 man 7 0.018 0.230 0.074 0.280 0.011 0.306 
vrouw 11 0.334 0. 211 0. 190 0.219 0.004 0.034 

5/13/88 man 7 0.350 0.097 0. 182 0.088 0.005 0.264 
vrouw 7 0.406 0.046 0. 171 0.116 0.011 0.018 

5/18/88 man 5 0.231 0.329 0.133 0. 168 0.008 0. 111 
vrouw 5 0.333 0.178 0.207 0.124 0.051 0. 106 

5/26/88 man 9 0.357 0.203 0.100 0.257 0.020 0.062 
vrouw 7 0.328 0.255 0. 123 0. 152 0.048 0.091 

6/02/88 man 5 0.067 0.226 0.065 0.381 0.064 0. 196 
vrouw 7 0. 167 0.260 0.046 0.354 0.024 0. 144 

6/07/88 man 7 0.008 0.510 0.022 0.178 0 0.282 
vrouw 11 0.228 0.272 0.067 0.265 0.030 0. 134 
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B. Percentages m.b.v. random steekproef ( 120 trekkingen/uur) 

WAARNEEM SEXE LFT VJ vz vo LO AG RU 
DATUM 

5/18/87 man 15 0.514 0. 162 0. 135 0. 135 0.027 0.014 
vrouw 9 0.229 0.344 0.208 0.188 0 0.031 

5/19/87 man 13 0.371 0. 139 0.180 0. 196 0.005 0.010 
vrouw 5 0.570 0.089 0. 163 0. 139 0.009 0.030 

5/20/87 man 5 0.280 0.087 0.183 0.220 0.018 0.028 
vrouw 7 0.330 0. 176 0.055 0.352 0.022 0.066 

5/21/87 man 7 0. 174 0.297 0.254 0. 167 0 0.036 
vrouw 5 0. 116 0.252 0.170 0.238 0.088 0.000 

5/22/87 man 1 1 0.033 0. 112 0.059 0.599 0 0. 197 
vrouw 13 0. 149 0.293 0. 110 0.282 0.017 0.144 

5/26/87 man 13 0.336 0. 121 0.172 0.250 0 0.108 
vrouw 7 0.258 0.222 0. 122 0.226 0 0. 109 

5/27/87 man 9 0. 129 0.213 0.068 0.398 0 0. 193 
vrouw 9 0. 137 0.471 0.059 0.304 0 0.020 

5/28/87 man 13 0.264 0.079 0.215 0.326 0.017 0.099 
vrouw 7 0.088 0.084 0. 129 0.221 0 0.265 

5/29/87 man 15 0.053 0.140 0.035 0.285 0.390 0.096 
vrouw 11 0.043 0.268 0.073 0.421 0 0. 195 

6/03/87 man 15 0.350 0.136 0.264 0.186 0.029 0.036 
vrouw 5 0.276 0.218 0. 132 0.230 0 0.144 

6/04/87 man 7 0.188 0.160 0. 141 0.415 0.048 0.048 
vrouw 5 0. 193 0.238 0.143 0. 166 0.031 0.229 

6/15/87 man 5 0.078 0.305 0.117 0.383 0.013 0.032 
vrouw 5 0.215 0.222 0. 167 0.271 0 0.104 

6/25/87 man 5 0.007 0.260 0.070 0. 107 0 0.557 
vrouw 5 0.226 0.195 0. 138 0. 111 0 0.330 

6/26/87 man 5 0.000 0.424 0.022 0.467 0 0.087 
vrouw 5 0. 189 0.324 0.108 0.351 0.027 0.000 

6/30/87 man 5 0.013 0.469 0.043 0.325 0 0.144 
vrouw 5 0.099 0.261 0.088 0.213 0. 011 0. 118 

5/06/88 man 7 0.030 0.157 0.098 0.336 0.017 0.298 
vrouw 1 1 0.341 0. 159 0.250 0.212 0 0.038 

5/13/88 man 7 0.341 0.104 0.177 0.104 0.003 0.268 
vrouw 7 0.370 0.033 0. 196 0.098 0.016 0.000 

5/18/88 man 5 0.216 0.338 0.225 0.14 7 0.013 0.052 
vrouw 5 0. 311 0.186 0. 197 0.144 0.045 0.117 

5/26/88 man 9 0.752 0.078 0.043 0. 101 0.012 0.016 
vrouw 7 0.299 0.252 0. 109 0. 190 0.068 0.082 

6/02/88 man 5 0.090 0.257 0.080 0.326 0.069 0. 177 
vrouw 7 0. 135 0.274 0.073 0.351 0.049 0. 118 

6/07/88 man 7 0.006 0.656 0.018 0.092 0 0.227 
vrouw 1 1 0.225 0.305 0.070 0.225 0.035 0. 135 
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