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De Nederlandse Ornithologische Unie organiseert jaarlijks een aantal 
themadagen. In dit katern zijn de verslagen van die themadagen op genomen 
en zijn aankondigingen en ander verenigingsnieuws te vinden.

Voor actuele data en informatie zie www.nou.nu
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Derde NOU-congres in  
Nunspeet

Na twee geslaagde edities van het 
NOU-congres in De Biotoop in Haren 
Gr vond de derde editie van het NOU-
congres plaats op een nieuwe, centra-
ler gelegen locatie. In het weekend van 
27 tot en met 29 januari jl. verzamelden 
ruim honderd vogelonderzoekers zich 
in De Hoeve van Nunspeet, te Nun-
speet Gld.

Voorzitter Christiaan Both heette 
iedereen op vrijdagavond welkom, 
waarna Judy Shamoun-Baranes van 

start ging met de eerste lezing van het 
congres, getiteld ‘Ik zie, ik zie wat jij niet 
ziet’. Hoewel onderzoekers veel tijd 
achter de computer moeten spende-
ren, liet Judy in haar verhaal het belang 
van ogen in het veld zien. Haar studen-
ten kan ze helaas niet binnenhalen met 
prachtig veldwerk in Afrika; in plaats 
daarvan bezoeken deze vuilnisbelten 
en industrieterreinen om te kijken wat 
de meeuwen, die daar blijkens de tracks 
van hun GPS-loggers naar toe gaan, 
daar te zoeken hebben.

Op zaterdagochtend werden vanaf 
7:00 uur vogels geringd met Henk van 

der Jeugd en Raymond Klaassen in het 
bos rond De Hoeve. Na deze frisse start 
begon het lezingenprogramma. Dat 
zat vol met interessante verhalen van 
amateur en professionele onderzoe-
kers. Een greep uit de titels: ‘Hoe kan 
je citizen science gebruiken om kuiken-
overleving van Wilde Eenden te bepa-
len?’, ‘Waarom broeden zo veel Bonte 
Vliegenvangers niet in hun eerste jaar?’, 
‘Waarom zijn dierecologische secties 
van belang?’, ‘De uitdaging van het van-
gen, zenderen en data verzamelen van 
Zwarte Spechten’, ‘Meer over het usu-
tuvirus bij vogels’ en ‘Onderzoek naar  
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Ekko Smith (links) nam na 15 jaar afscheid van het bestuur, Nunspeet, 28 januari 2017. Ekko Smith (left) stepped down as a member of the board after 15 
years.
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mezen in nestkasten in Maastricht’.
Tijdens de algemene ledenvergade-

ring nam de NOU na vele jaren afscheid 
van penningmeester Ekko Smith. Ekko 
was naast penningmeester een belang-
rijke motor achter het bestuur. Geen 
makkelijke plek om op te vullen, maar 
een zeer geschikt kandidaat is gevon-
den in de persoon van Leen Heems-
kerk. Leen is goed met cijfers en heeft 
hart voor de Zwarte Sterns waar hij zich 
al jaren voor inzet.

Ook workshops waren weer onder-
deel van het programma. Ideeën voor 
citizen science projecten werden door-
gerekend met Henk van der Jeugd. Er 
werden voorzichtige eerste stappen 
gezet in programmeren in R onder 
leiding van Erik Kleyheeg. Er was aan-
dacht voor nieuwe vogelapps (Mario 
Huizinga en Gerard Troost) en het op-
nemen en analyseren van vogelgelui-
den (Steven Wytema). Dit jaar waren 
er geen zeevogels om te ontleden met 
Kees Camphuysen, maar Casper van 

Leeuwen bood een net zo gewild alter-
natief in de vorm van dieetonderzoek 
bij watervogels. Een tweede poging tot 
‘Ontmoet de Expert’ bleek een groot suc-
ces. In een halve minuut introduceer-
den de experts zichzelf om vervolgens 
plaats te nemen in de zaal. Hun korte 
verhaal en meegebrachte powerpoint-
presentatie leidde tot mooie gesprek-
ken tussen amateur en professionele 
onderzoekers en andere geïnteresseer-
den. Zo trok Ruud Kampf veel jeugd 
naar zich toe die ook wel een vogelreis 
door China willen maken, terwijl Piet 
van den Hout gepassioneerd sprak over 
predatie bij wadvogels.

Het avondverhaal werd ingevuld 
door Arjan Dwarshuis. Tijdens zijn ‘Big-
gest Year’ verbrak hij het wereldrecord 
vogels kijken. Een jaar lang vogels 
kijken resulteerde in een reeks span-
nende verhalen en prachtige vogels. 
Voldoende stof om na te praten bij de 
borrel met muziek van ‘De Mannetjes’ 
met onder andere Christian Kampichler 

(Sovon) op saxofoon. Ook zondagoch-
tend waren er weer interessante lezin-
gen en sloot Kees van Oers het con-
gres af met een boeiend verhaal over 
de persoonlijkheden van Koolmezen. 
Daarna werd er geluncht, de spullen 
werden gepakt en iedereen ging naar 
huis. Behalve een groep mensen die er 
geen genoeg van kon krijgen en onder 
begeleiding van Willem van Manen en 
Jan van Diermen een wandeling maak-
te over de Noorderheide op zoek naar 
typische wintervogels van dit biotoop.

Na drie keer is er volgend jaar geen 
meerdaags NOU-congres, maar zal er 
op zaterdag 10 maart 2018 een interes-
sant evenement worden georganiseerd 
waar u spoedig meer over zal horen. In 
2019 zal dan de vierde editie van het 
NOU congres plaatsvinden en wel van 
vrijdagavond 8 tot en met zondagmid-
dag 10 maart. Nu al zin om daar aan bij 
te dragen? Laat weten welke interes-
sante verhalen u heeft te vertellen! -  
Camilla Dreef & Henk van der Jeugd

Excursie onder leiding van Willem van Manen en Jan van Diermen, Noorderheide, 29 januari 2017. Field trip on the Noorderheide led by Willem van 
Manen and Jan van Diermen.
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