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PRESENTATIEAVONDEN JANUARI-MAART 2023
Ik	ben	Teus	van	Ravesteijn,	medeorganisator	
van	de	presentatieavonden.
Allereerst ben ik blij en gelukkig dat het be-
zoekersaantal sinds de coronapandemie weer 
langzaam oploopt. We hebben een volledig 
geautomatiseerd	 verwarmings-	 en	 luchtver-
versingssysteem	in	de	Schaapskooi	gekregen,	
waarmee we ruimschoots voldoen aan de 
wettelijke	regels.
Ook voor dit tweede deel van het seizoen 
heb ik geprobeerd een zo gevarieerd mogelijk 
programma	samen	 te	 stellen,	 voor	 zowel	de	
planten-,	 paddenstoelen-,	 vogel-	 en	 vlinder-
liefhebbers.	Dus	eigenlijk	de	gehele	natuur	in	
al	 zijn	 facetten.	 Twee	presentatoren	hebben	
zelfs	op	mijn	verzoek	een	presentatie	samen-
gesteld voor de Schaapskooi. 
We	 starten	 zoals	 vanouds	met	Henk	 Tromp,	
die deze keer vertelt over Extremadura. 
Hans	 Kunstman	 heeft	 zijn	 erg	 mooie	 pad-
destoelenpresentatie	 uitgebreid	 met	 foto’s	
van achter de Schaapskooi. 
Rob	Benningen	laat	zien	hoe	u	kunt	fotografe-
ren	vanuit	uw	luie	stoel.	Hij	is	lid	van	de	foto-
club	van	Eric	Gibcus.	
Eric	heeft	ook	Angela	de	Wild	aangedragen	en	
zij	zal	veel	over	amfibieën	en	reptielen	laten	
zien. 

Verder	heeft	Wiggele	de	Haas	op	mijn	verzoek	
een	 presentatie	 samengesteld	 over	 steltlo-
pers.	Hierbij	 is	determineren	voor	veel	men-
sen best wel moeilijk. Dus waarschijnlijk zult u 
na	afloop	wat	wijzer	naar	huis	gaan.		
Als laatste hebben we natuurlijk de leden 
voor	ledenavond,	waarbij	 leden	iets	van	hun	
kundigheden	en	hobby’s	tonen.	
Lida	 Hellingman	 zal	 u	 prachtige	 foto’s	 la-
ten	zien,	gemaakt	 terwijl	 ze	al	snorkelend	 in	
hoofdzakelijk	Zeeland	rondkijkt.	
Verder	laat	Cees	Gielis	in	een	film	Texel	zien,	
het	 eiland	 waar	 een	 flink	 groepje	 van	 onze	
vogelende en planten- en paddestoelenzoe-
kende	leden	al	jaren	naartoe	gaat	in	de	herfst.	
Henk	Vermeer	zal	u	meenemen	op	zijn	reizen	
door Europa. 
Het	leek	mij	ook	leuk	om	het	werk	van	onze	
vrijwilligers te laten zien. Chris Kramer zal u 
dus	 tonen	 en	 toelichten	wat	 hijzelf,	 Rien	 de	
Keizer	en	Piet	Solleveld	zoal	doen.
Hopelijk	gaat	u	van	dit	programma	genieten	
en zullen we weer gevulde zalen krijgen.

Teus	van	Ravesteijn	en	Eric	Gibcus

Ter herinnering: Op donderdagavond 15 december 2022 geeft Joke Stuurman een presentatie over natuur in 
en rond Flevoland. In De Domphoorn 56-3, september 2022, staat hierover meer informatie.
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12 januari - Extremadura, Spaans natuurparadijs Henk Tromp
De Extremadura, bestaande uit de provincies 
Cáceres en Badajoz, beslaat een oppervlakte 
vergelijkbaar met Zwitserland en wordt gezien als 
een natuurparadijs.
Het landschap bestaat uit steppen, dehesas met 
veel steen- en kurkeiken, bergachtige streken, 
bossen, stuwmeren en rivieren zoals de Taag.
Met name voor vogelaars en liefhebbers van 
flora is het een aantrekkelijk gebied om kennis 
te maken met bijzondere vogelsoorten zoals 
monniksgier, vale gier en aasgier. Ook roofvogels, 
met name de zeldzame Spaanse keizerarend, 
dwergarend, zwarte wouw en kleine torenvalk 
behoren tot de broedvogels. Andere waar te ne-
men soorten zijn: scharrelaar, bijeneter, zuidelijke 
klapekster, blauwe rotslijster, diverse leeuwerik-
soorten, ortolaan en op de steppen de grote en 
kleine trap.
Vooral in het voorjaar zijn er veel orchideeën te 
vinden in de dehesas , bergbossen en dalen.
Noordoostelijk in de Extremadura ligt de Sierra de 
Gredos, een bergachtig gebied en habitat van de 
Iberische steenbok, de grijze gors en de ortolaan.
In deze lezing dus veel aandacht voor landschap, 
vogels, flora en enkele zoogdieren.
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26 januari - Paddestoelen Hans Kunstman
Even voorstellen:
De strenge winter van 1962/63 leidde ertoe dat nagenoeg alle Nederlandse wateren waren dichtgevroren. 
De Pegus, de elektriciteitscentrale langs het Amsterdam-Rijnkanaal bij Utrecht, zorgde met zijn ‘koelwater’ 
voor de enige open plek in de verre omtrek. Daar keek ik mijn ogen uit: kuifeenden, smienten, pijlstaarten, 
brilduikers, wintertalingen, grote zaagbekken en nonnetjes, dodaarsjes en verschillende soorten zwanen 
zwommen dicht op elkaar op kijkafstand in het reusachtige wak. De jonge vogelaar Hans Kunstman was 
geboren! Overigens in een tijd dat een grote zilverreiger nog een zeldzame dwaalgast was en meerdere 
kuifleeuweriken op de opspuitterreinen van Utrecht Overvecht rondliepen. 
Niet heel lang daarna verdwenen de vogels in de drukke tijd van studeren, werken en kinderen. Bij het 
naderen van mijn pensioen heb ik de vogeldraad weer opgepakt en ben ik lid geworden van de Natuur- en 
Vogelwacht Culemborg, die heel veel te bieden had en heeft. In een paar jaar ben ik zoveel vogelwijzer ge-
worden dat me ook een SOVON-telvak werd toevertrouwd, maar het bijwonen van trektellingen leerde me al 
snel dat ik tot de groep behoorde die weinig toegevoegde waarde had bij de ‘semi-professionals’ die stippen 
en tikken trefzeker herleiden tot voorbijtrekkende soorten. Via een 1001-soortenjaar dat ik samen met een 
natuurvriend heb gedaan, heb ik me vanaf 2015 gespecialiseerd in paddestoelen. Ik beschouw me echter nog 
steeds als een liefhebber die er aardig wat tijd aan heeft besteed. Mijn kennis heb ik zeer te danken aan een 
groep mensen die onder leiding van Joke Bosch elke 14 dagen een terrein bezocht, waaronder ook dat bij de 
Schaapskooi. 
Wat wil ik graag over paddestoelen overbrengen in mijn presentatie:
• dat paddestoelen, zwammen, schimmels van levensbelang voor ons zijn,
• dat paddestoelen een verrassende rijkdom aan vormen en kleuren hebben, waarvan je kunt genieten als je 

ze in hun kortstondige bestaan betrapt.
Een fotowandeling door de belangrijkste paddestoelengebieden rond Culemborg vormt een belangrijk deel 
van de presentatie. Ook reservaat Over-Heicop achter de Schaapskooi bezocht ik een keer of acht. Het is 
zeker een heel rijk paddestoelgebied, waarvan ik bijzondere soorten zal laten zien.
Tenslotte toon ik enkele goed bruikbare veldgidsen en pak uit wat ik zoal meeneem in mijn tas, als ik padde-
stoelen ga zoeken.
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9 februari - Macrofotografie vanuit je luie stoel Rob Benningen

Voor mij begon dit macro-avontuur op een sombe-
re en regenachtige dag. 
Een dag waarop de meeste macrofotografen on-
der ons niet erg enthousiast worden om de natuur 
in te trekken en beestjes of bloemetjes te gaan 
fotograferen.
Mijn verhaal gaat over macrofotografie op een 
speciale manier uitgevoerd, binnen en vanuit je 
luie stoel?
Deze methode van fotograferen kan altijd door-
gaan en onder alle omstandigheden, als je maar 
goede afspraken maakt met je huisgenoten. 
Je moet echter wel goede voorbereidingen treffen!
Decoratie en natuurlijke materialen verzamelen, 
kunstlicht organiseren, klemmetjes, bakjes en 
potjes voor de beestjes.
Daarbij moet je ook een beetje houden van knutse-
len en improviseren.
En dan het belangrijkste: beestjes vangen en lief-
devol verzorgen voor, tijdens en na de fotoshoot.
Er wordt o.a. uitleg gegeven over: handige objec-
tieven, gebruik van een statief, diverse camera-in-
stellingen en het gebruik van kunstlicht.
Tijdens de presentatie, eigenlijk meer een demon-
stratie, laat Rob zien hoe je deze vorm van fotogra-
fie aanpakt en fotografisch tot leven brengt.
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23 februari - Steltlopers Wiggele de Haas

‘Steltlopers’ is een verzamelnaam van verscheide-
ne vogelfamilies welke behoren tot de orde van de 
steltloperachtigen.
Het is een grote groep van vogels met vaak lange 
poten die veelal in de buurt van slikken en water 
leven (onder andere het Waddengebied ). 
Steltlopers behoren tot de interessantste vogel-
soorten, ze gebruiken vaak lange trekroutes met 
diverse tussenstops waar ze zich dan weer vol eten 
(opvetten) voor het volgende deel van de reis.
Tijdens de trek en in de winter komen ze vaak in 
grote groepen voor, zoals de kieviten en goudple-
vieren.
De steltlopertrek is een fantastisch fenomeen: 
sommige soorten trekken in kleine groepen, 

andere in groepen van duizenden, ook de daarbij 
behorende groepsvluchten zijn fascinerend.
Het Waddengebied is de locatie waar je dit het 
mooist kunt waarnemen.
Maar ook dicht bij huis zijn er nog voldoende 
plekken om steltlopers te zien.
Er zijn eigenlijk twee grote families te onderschei-
den, namelijk: 
• plevieren en kieviten; 
• strandlopers en verwanten.
Hun broedgebieden liggen veelal in de meest 
ongerepte gebieden boven de poolcirkel, fjells 
genoemd.
Vanavond zal ik trachten u een stukje van hun 
fascinerende wereld te laten zien.
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9 maart - Amfibieën en reptielen Angela de Wild
Mijn naam is Angela de Wild, ik ben 47 jaar, 
getrouwd met Wim en woonachtig in Zeist. Ik ben 
werkzaam als verpleegkundige in een psychiatri-
sche instelling. In mijn vrije tijd ben ik graag buiten 
in de natuur, veelal wandelend, als het kan op stap 
met mijn camera.
Als kind was ik al graag buiten en raakte ik enorm 
gefascineerd door alles wat groeit, bloeit en 
kruipt. Ik was een meisje dat niet bang was om 
een kikker of salamander op te pakken om te be-
kijken met welke soort ik te maken had. Jaren later 
ben ik vrijwilliger voor Ravon (Reptielen Amfibieën 
Vissenonderzoek Nederland) geworden. Dit doe ik 
met veel plezier.
Mede hierdoor heb ik de afgelopen jaren relatief 
veel amfibieën en reptielen gefotografeerd. Deze 
diergroepen fotograferen vraagt om een specifie-
ke aanpak en kunde welke ik me heb geprobeerd 
eigen te maken. Graag maak ik jullie deelgenoot 
van mijn manier van werken en visie op het foto-

graferen van deze mooie soorten waarvan we er 
in Nederland niet zoveel hebben als in andere lan-
den maar daardoor juist zo de moeite waard zijn!
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23 maart - Leden voor leden Cees Gielis

Tijdens de jaarlijkse excursies naar Texel worden 
veel foto’s gemaakt. Hiervan ziet u voorbeelden 
in de verslagen van deze excursies in De Domp-
hoorn, zoals ook weer in dit nummer. Daarnaast 
echter worden ook video-opnamen gemaakt. 
Het zijn deze opnamen die, samengevoegd en 
geredigeerd, geleid hebben tot een korte film. 

Hierin worden enerzijds de landschappen van 
Texel getoond, maar daarnaast ook de vogels in 
deze landschappen. Omdat de excursies meestal 
in de herfst plaatsvinden, ligt het accent op de 
doortrekkende soorten en overwinterraars. Onder 
andere slobeendenvrouwtjes en sneeuwgorzen 
(zie bijgaande foto’s) komen aan bod.
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23 maart - Leden voor leden Lida Hellingman-Soeting
Ik ben Lida Hellingman-
Soeting en ga voor het 
eerst van mijn leven een 
presentatie houden over 
het onderwaterleven in de 
Zeeuwse wateren. Dat vind 
ik best wel eng. Wij hebben 
een zeilboot in Zeeland en 
er is veel leven in de diverse 
wateren. In 2020 heb ik een 
onderwatercamera gekocht 
en al snorkelend probeer ik 
van alles te fotograferen. 
Dat valt vaak niet mee. Erg 
diep kom ik niet en goed 
focussen op het onderwerp 
lukt niet altijd door golfslag 
van bijvoorbeeld een 
langsvarende boot of door 
de wind. Doordat je drijft in 
het water beweeg je ook en 
aan een statief heb je niets. 
Het water is vaak helder, 
maar als het erg warm is 
wordt het soms groen van 
de alg en vaak zweven er 

allerlei stofjes en rom-
meltjes in het water.
Er komen steeds meer 
exoten in deze wateren 
voor en ook zuidelijker 
soorten rukken op, 
vooral vanuit Bretagne 
en de Kanaaleilanden. 
De exoten komen overal 
vandaan, zelfs van Ja-
pan, de Filipijnen en de 
Grote Oceaan. Vaak met 
ballastwater maar ook 
met kweekmateriaal 
voor voedsel. Dan komt 
onbedoeld ook ander 
zeeleven mee.
Er komen ook wat foto’s 
voorbij van allerlei 
moois dat op het strand 
te vinden is in Neder-
land.



De Domphoorn 56-4 (december 2022)30

23 maart - Leden voor leden Chris Kramer

Woningnood bij broedvogels
Achterop De Domphoorn staat een lijstje met activiteiten 
die er op gericht zijn de belangstelling voor de natuur te 
bevorderen.
Eén van die activiteiten is het plaatsen en onderhouden 
van nestkasten. Vanavond wordt in een korte lezing een 
overzicht gegeven van dit werk.
Chris Kramer heeft hier een presentatie over gemaakt. 
Hopelijk stimuleert het anderen om ook een bijdrage te 
leveren. Al is het maar om de buren (?) te stimuleren de 
kat binnen te houden in het broedseizoen…
Het gaat vooral om uilen, torenvalken, ijsvogels, 
zwarte sterns, ooievaars en huiszwaluwen. En 
daarnaast zijn er vele KBV-tjes (kleine broedvogel-
tjes) die met nestkastjes geholpen kunnen worden 
om te broeden.
Deze Domphoorn verschijnt in december, dan 
is het de geschiktste periode om nestkasten te 
plaatsen. De keuze is reuze! Zie de voorraad in de 
Schaapskooi.
In de Kerstvakantie houden we opnieuw een me-
zenkastentimmerdag. Zie de aankondiging elders 
in dit nummer. Iedere volwassene mag komen, 
liefst met één of meer (klein)kinderen.

Steenuil.
Foto: Jan 

Horde.
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23 maart - Leden voor leden Henk Vermeer

Vogels kijken ‘divers’
Henk Vermeer laat bij Leden voor leden wat zien 
van zijn ‘gevogel’.
Met de natuur in de breedste zin van het woord 
had ik van jongs af altijd wel wat. Op een bepaald 
moment trokken vogels in het algemeen toch wel 
meer en meer mijn aandacht. Onder andere de 
Oostvaardersplassen bezochten mijn broer en ik 
een aantal malen per jaar.  Later hebben we enke-
le malen een week in Zuid-Europa en een week op 
Texel gebivakkeerd om daar de vogels te bekijken. 
Het mooie is dat iedereen vogels kijkt op zijn eigen 
manier: sommige mensen zien helemaal niets, 
anderen springen in de auto als er in Drenthe een 

geelbrouwgors is gezien, anderen willen alleen 
heel mooie foto’s en gaan daarvoor de hele dag 
of dagen zitten in een vogelkijkhutje. Ik doe het op 
mijn manier en struin in een gebiedje de plekken 
af waar ik wat verwacht en neem mijn camera 
mee om later thuis te kunnen zien wat ik allemaal 
heb meegemaakt. Tegenwoordig vogel ik ook in 
diverse stukjes natuur in de buurt die de moeite 
waard zijn, onder andere bij Everdingen of de 
Zouweboezem.
Verder tel ik met enkele leden de laatste drie jaar 
watervogels op de Linge, de urbane soorten, nes-
ten van blauwe reigers en roeken en slaapplaatsen 
van grote zilverreigers en aalscholvers voor Sovon.

Rechts: putter 
verorbert paarde-

bloemvruchtjes. 
Ook zichtbaar: 

smalle weegbree 
en het gras zachte 

dravik.
Onder: spotvogel  

op een tak met 
stikstofminnende 

korstmossen.




