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1 Doelstellingen 
 Dutch Birding is een internationaal georiënteerd tijdschrift dat beoogt om op zo aantrekkelijk 

mogelijke en op wetenschappelijk verantwoorde wijze originele informatie te publiceren over in 

het wild voorkomende vogels.  

 Dutch Birding richt zich in volgorde van belangrijkheid op: Nederland; West-Europa; West-

Palearctisch gebied; Palearctisch gebied; overige gebieden. 

 Dutch Birding richt zich in hoofdzaak op herkenning, verspreiding en voorkomen van zeldzame 

en schaarse vogels, en op systematiek, taxonomie en naamgeving van vogels in het algemeen. 

Bijdragen kunnen ook betrekking hebben op algemenere (onder)soorten en op aspecten als 

gedrag, afwijkingen, historie en bescherming.  

 Dutch Birding biedt een platform voor auteurs (incl onderzoekers en fotografen) uit Nederland om 

hun kennis en ervaringen te publiceren. Ook bijdragen van auteurs uit andere landen zijn 

welkom. 

 Dutch Birding richt zich op ervaren vogelaars met specifieke interesse voor de aangegeven 

onderwerpen maar probeert deze onderwerpen voor een breed publiek van vogelaars 

toegankelijk te maken. 

 Dutch Birding publiceert in het Engels en Nederlands en zorgt dat zoveel mogelijk essentiële 

informatie voor niet-Nederlandstalige lezers toegankelijk is. 

 

 

2 Terugblik jaargang 36 (2014) 
 

Inhoud & omvang 

 432 inhoudelijke pagina’s  

(424.5 in 2013, 422 in 2012, 428.5 in 2011, 430 in 2010, 404 in 2009, 454 in 2008, 423 in 2007, 

412 in 2006, 450 in 2005, 437 in 2004, 446 in 2003, 402 in 2002, 399 in 2001) (exclusief 

advertenties) 

 476 gedrukte pagina’s  

(464 (424.5 + 39.5) in 2013; 456 (422.25 + 33.75) in 2012; 464 (428.5 + 35.5) in 2011; 464 

(430.25 + 33.75) in 2010; 428 (404.25 + 23.75) in 2009; 468 (448.5 + 19.5) in 2008; 440 (419.75 

+ 20.25) in 2007; 436 (408.2 + 27.8) in 2006; 472 (451.5 + 20.5) in 2005; 456 (435.5 + 20.5) in 

2004; 468 (449.5 + 18.5) in 2003; 424 (405 + 19) in 2002  

 44 advertentiepagina’s  

(39.5 in 2013, 33.75 in 2012, 35.5 in 2011, 33.75 in 2010; 23.75 in 2009; 19.5 in 2008)  

 588 foto’s  

(556 in 2013, 606 in 2012, 585 in 2011, 623 in 2010, 569 in 2009, 545 in 2008, 633 in 2007, 602 

in 2006, 574 in 2005, 625 in 2004, 534 in 2003, 389 in 2002, 474 in 2001)  

Voor een overzicht van aantal pagina’s en foto’s per jaargang voor jaargang 1-36, zie BIJLAGE 1. 

 zeven Nederlandse gevalsartikelen  

(zes in 2013, acht in 2012, 10 in 2011, acht in 2010, vier in 2009, acht in 2008, 12 in 2007, 15 in 

2006, acht in 2005, zeven in 2004, vier in 2003, acht in 2002, zeven in 2001, zes in 2000, 14 in 

1999; gemiddeld aantal in 1999-2014 is 8.25) 

 acht buitenlandse gevalsartikelen  

(vijf in 2013, 18 in 2012, 14 in 2011, vier in 2010, 12 in 2009, drie in 2008, vijf in 2007, zeven in 

2006, vijf in 2005, één in 2004, zes in 2003, vijf in 2002, twee in 2001; gemiddelde in 2001-14 is 

bijna zeven (6.8)) 

 geen Belgisch gevalsartikel (geen in 2004-14, één in 2003, drie in 2002) 

 vier grote determinatieartikelen (Identification of Eastern Yellow Wagtails, Flight call identification 

of Rock Pipit and Water Pipit; Identification of Northern Eider; ‘Rubrifasciata’ crossbills) 

 vier overzichtsartikelen (Lachsterns in Noordwest-Europa; Red-breasted Goose satellite tracking; 

Revisie van baardgrasmussen in Nederland; zeldzame broedende steltlopers in Nederland) 

 CDNA-jaarverslag 2013 

 geen reisverhalen 
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 één Trends in Systematics (taxonomie van strandleeuweriken) 

 vier Varia’s (Bristle-thighed Curlew and Tuamotu Sandpiper; Endemic landbirds of Pitcairn and 

Henderson; China’s rarest robins; Guianan and Andean Cock-of-the-rock) 

 

 Opvallende trends 

 

 stabilisatie of lichte afname van aantal Nederlandse gevalsartikelen 

 gemiddeld aantal buitenlandse gevalsartikelen (vooral short notes); hier wordt meestal niet actief 

op geworven, dus toeval speelt een grote rol en fluctuatie is daardoor groot  

 aantal advertenties groeit stevig door, nu meer dan 40 pag en 10% toename ten opzichte van 2013 

 aandeel Engelstalig constant hoog ten opzichte van aandeel Nederlandstalig 

 aantal pagina’s en foto’s op gemiddeld niveau 

 geen/nauwelijks (spontaan) publicatie (aanmbod) van reisverhalen 

 

 

3 Speerpunten voor jaargang 37 (2015) 
 

3.1 Publicatie van toegezegde of ingeleverde determinatie-artikelen  

 

Opvallende trends 

 aanbod van determinatieverhalen loopt weer op, maar vooral dankzij productie van één auteur 

(Andrea Corso); toezeggingen van anderen blijven vaak lang ‘hangen’ 

 voldoende onderwerpen in de pijplijn (c 20; zie BIJLAGE 2) maar onzeker of ze allemaal tot 

aanbieding van artikel zullen leiden en op welke termijn 

 

3.2 Publicatie en werving van Nederlandse gevalsartikelen en overzichtsartikelen 

 (* toegezegd of te werven, overige in roulatie of gereed voor publicatie) 

1987  Moltoni’s Baardgrasmus (Bloemendaal) 

2001  Huisgierzwaluw* (Terschelling) 

2002 Wilsons Stormvogeltje* (Westkapelle); Kleine Torenvalk (Hoge Veluwe); Kleine 

Sprinkhaanzanger (Zandvoort; samen met 2013) 

2004 Buffelkopeenden (Almere/Muiden/Barendrecht) 

2005 Buffelkopeend (Ezumakeeg; combineren met vogels 2004-14); Vale Braamsluiper (Groningen; 

samen met de Siberische Braamsluipers na 2005) 

2006 Huisgierzwaluw* (IJmuiden; combineren met vogel van 2001) 

2008 Siberische Braamsluiper (Houten; combineren met vogels van 2012-14) 

2009 Spaanse Mussen (Eemshaven/Texel/Maasvlakte; samen met 2014); Aasgier* (Wieringen) 

2010 Meenatortel* (Noordzee; samen met 2013 en 2014) 

2012 verm. Zugmayers Huiskraai (Hoek van Holland); Stejnegers Roodborsttapuit* (Texel); 

Siberische Braamsluiper* (Bloemendaal; combineren met vogels van 2008-14); verm. hybride 

Rode x Blauwe Rotslijster (Den Helder); Oosterse Zwarte Roodstaarten* (Rolde en Paesens); 

verm. hybride Oostelijke Blonde x Bonte Tapuit (Texel) 

2013 Meenatortel (Schiermonnikoog); Swinhoes Boszanger (Kamperhoek); Vale Gierzwaluwen 

(samen met 2014); Kleine Sprinkaanzanger (samen met 2002) 

2014 Buffelkopeenden (combineren met 2004 en 2005); Oosterse Vorkstaartplevier (Tholen); 

Bruine Klauwier (Azewijnsche Broek); Roodborstlijster (Heemskerk); Afrikaanse 

Woestijngrasmus (Alphen a/d Rijn); Spaanse Mus (gecombineerd met 2009); Witkruintapuit 

(Oegstgeest; afhankelijk van uitspraak CDNA); Vale Gierzwaluwen (samen met 2013); 

Meenatortel (samen met 2010 en 2013) 
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Opvallende trends 

 ‘wegwerken’ van oude gevallen vordert langzaam maar gestaag 

 aantal gevallen wacht op vertrek/overlijden vogel (Buffelkopeend) of op afronding dossier door 

CDNA (Stejnegers Roodborsttapuit) 

 beperkt ‘stuwmeer’ van nieuwe gevalsartikelen 

 voor gevallen tot en met 2013 is extra wervingsinspanning in gang gezet 

 alle (maximaal vijf) nieuwe soorten voor Nederland in 2014 moeten nog een artikel krijgen  

 

3.3 Trends in Systematics 
De rubriek wordt incidenteel gevuld als zich een onderwerp of auteur aandient. Jan Hein van Steenis 
en Jelmer Poelstra zijn bereid om incidenteel bijdragen voor de rubriek te leveren; in 2013 betrof dat 
een stuk over de taxonomie van strandleeuweriken. Jelmer heeft een ‘Trends’ toegezegd over 
taxonomie van Italiaanse Mus. Verder is een artikel over taxonomie van Grauwe Vliegenvanger 
toegezegd (Andrea Corso). George Sangster heeft de volgende onderwerpen toegezegd: Taxonomic 
position of Caspian Tit; Red-spotted Bluethroats in Central Europe; Taxonomy of purple swamphen; 
New insights in phylogeny of class Aves. Peter de Knijff wil misschien ook iets aanleveren over het 
laatste onderwerp; wellicht is een combinatie met George mogelijk. 

 

3.4 CDNA-jaarverslag 

Publicatie van het CDNA-jaarverslag 2014 wordt voorzien voor het laatste nummer van jaargang 37. 

Bij publicatie in DB 37-6 is de aanleverdatum 1 oktober 2015.  

 

3.5 Reisverhalen 

Er zijn op dit moment geen reisverhalen in portefeuille. Wel staan in de lijst met toegezegde kopij 

enkele reisverhalen (bv. Helgoland of Suriname). Wellicht is één daarvan op tijd gereed om in 2015 te 

worden gepubliceerd. 

 

3.6 Overzicht kopij 

Voor het overzicht van aanwezige en toegezegde kopij dd 28 december 2014, zie BIJLAGE 2. Het 

aanbod is blijvend ruim en breed, en vraagt voortdurend om aansturing en prioritering. De meeste 

auteurs hebben begrip voor het feit dat andere stukken soms voorrang krijgen, bijvoorbeeld vanwege 

een hogere actualiteitswaarde. Er wordt vanuit de redactie actief geworven op bijdragen van 

Nederlandse auteurs over waarnemingen in het buitenland (gevalsartikelen en Varia’s) zodat het 

profiel van Dutch Birding als hét tijdschrift waar Nederlandse vogelaars hun ‘ei kwijt kunnen’ 

(onafhankelijk van land, regio of continent) wordt versterkt. 

 

Opvallende trends 

 aanbod van kopij blijft op constant hoog niveau (kwantitatief en kwalitatief) 

 veel onderwerpen worden spontaan aangemeld 

 inhoudelijke onderwerpen bestrijken breed veld 

 ondanks redelijke kwaliteit van aanlevering is gemiddeld veel redactie-inzet vereist 

 groeiend ‘stuwmeer’ van stukken die (bijna) gereed zijn voor publicatie  

 sommige auteurs moeten meer dan een jaar wachten tussen inleveren en publiceren 

 continu groot aanbod van hoge kwaliteit foto’s voor Recente meldingen en (vooral) WP reports 

 

3.7 Vaste rubrieken 

De invulling van zowel WP reports als Recente meldingen verliep goed. Marcel Haas heeft zijn werk 

voor WP reports afgelopen zomer na 10 jaar (tamelijk onverwacht) beëindigd. Er is (nog) geen nieuwe 

co-auteur voor Arnoud. Voor WP reports is een actief netwerk beschikbaar voor een goede invulling. 

Bij Recente meldingen blijven de drie auteurs zich actief inzetten om alle waarnemingen in perspectief 

te plaatsen waarbij ook gelet wordt op andere soorten dan alleen zeldzame of schaarse.  

 

4 Formaat & lay-out 
Er zijn geen plannen om in 2015 wijzigingen door te voeren.  
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5 Omvang & budget 2014 
De redactie wil voor 2015 graag uitgaan van 464 pagina’s (vijf nummers van 80 pagina’s, één 

nummer van 64 pagina’s), inclusief advertenties. Netto betekent dat ruim 420 inhoudelijke pagina’s. 

Voor incidentele vergoedingen (exclusieve foto’s, determinatie-artikelen) is een budget (’handgeld’) 

van EUR 400 gewenst; deze onkosten zijn stapgsgewijs teruggebracht (EUR 1500 in 2010, EUR 750 

in 2011, 500 in 2012, 400 in 2013, 400 in 2014) omdat dit voldoende blijkt te zijn voor de benodigde 

‘armslag’. Vergoedingen uit het Dutch Birding-fonds vallen buiten het redactiebudget. Het benodigde 

budget voor drukken (binnenwerk, omslagen en index), binden en verzendklaar maken wordt geraamd 

op EUR 39 000, exclusief (onkosten)vergoedingen voor redactiemedewerkers. De kosten dalen iets 

ten opzichte van 2014. Het totale gewenste budget inclusief portokosten (c EUR 10 500) en exclusief 

onkostenvergoedingen wordt gesteld op EUR 49 500.  

 

 

6 Bezetting en werkwijze redactie 
Arnoud van den Berg, André van Loon, René Pop en Enno Ebels vormen de kernredactie. In de 

redactieraad zitten de overige redactieleden (redactie = kernredactie + redactieraad): Peter Adriaens, 

Sander Bot, Ferdy Hieselaar, Gert Ottens, Roy Slaterus, Roland van der Vliet en Rik Winters. De 

redactie wordt terzijde gestaan door redactiemedewerkers (met name voor een aantal vaste 

rubrieken) en – voornamelijk buitenlandse – leden van de redactieadviesraad (voor incidentele 

inhoudelijke adviezen). Voor namen en adressen van de redactieleden, redactiemedewerkers en 

leden van de redactieadviesraad, zie BIJLAGE 3. Vergaderingen van de redactie vinden plaats door 

elektronische raadpleging en afstemming. 

 

 

7 Samenwerking met DBA-bestuur, webredactie, CDNA en CSNA 
 

7.1 Bestuur 

De kernredactie schuift (on)regelmatig aan bij de bestuursvergadering. Op verzoek van het bestuur is 

binnen de redactie gekeken of er een permanente vertegenwoordiger van de redactie aangesteld kan 

worden die zoveel mogelijk bestuursvergaderingen bijwoont. De mogelijkheden daartoe zijn echter 

beperkt. Roy Slaterus en Garry Bakker zijn gevraagd om op afroep aan te schuiven om de 

(web)redactie te vertegenwoordigen. Gezien de gewenste en geplande integratie van het tijdschrift en 

de website is het van belang dat de stem van redactie met regelmaat vertegenwoordigd wordt. 

 

7.2 Webredactie  

De webredactie van de DBA-website heeft de afgelopen jaren een sterke ontwikkeling doorgemaakt. 

Goede afstemming tussen beide redacties blijft noodzakelijk, om elkaar optimaal aan te vullen. 

Hierover zijn afspraken gemaakt met het bestuur en de webredactie. Belangrijk punt van de afspraken 

is dat de webredactie binnen de huidige constructie een zelfstandige ‘poot’ onder het bestuur vormt en 

dus geen ‘onderaannemer’ is van de redactie van het tijdschrift. Dit is enerzijds om praktische redenen 

gedaan (de huidige DB-redactie wordt op deze wijze niet belast met verantwoordelijkheid voor teksten 

voor de website) en anderzijds om inhoudelijke redenen (de website vraagt om andere redactionele 

aansturing en vaardigheden dan het tijdschrift). In januari 2014 zijn op een gezamenlijk sessie van 

bestuur, redactie en webredactie ambities besproken en afspraken gemaakt over de verdere 

samenwerking en mogelijke integratie van webredactie en redactie. Deze kunnen in 2015 verder 

worden opgepakt. Een start wordt gemaakt door Roy Slaterus en Garry Bakker gezamenlijk te laten 

kijken naar het integreren van Recente waarnemingen in de website (digitale versie met mogelijkheid 

om ‘door te klikken’ op bv. soortnamen die direct doorlinken naar de Dutch Avifauna. Met als doel dat 

dit uiteindelijke ook voor artikelen in het tijdschrift gaat gebeuren. Aan het vernieuwen van de website 

met extra functies (alleen voor abonnees) zoals het lezen van artikelen met aanvullende informatie 

(geluiden, extra foto’s, etc.) wordt hard gewerkt. In de loop van 2015 is dit operationeel. 

Een overzicht van alle items die in 2014 zijn gepubliceerd op de website (opgesteld door Garry 

Bakker) is opgenomen in BIJLAGE 5.  
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7.3 CSNA 

De redactie streeft er naar in ieder eerste nummer van een jaargang een redactiemededeling te 

publiceren met een aantal veranderingen op gebied van naamgeving en taxonomie. Deze 

redactiebesluiten zijn sowieso nodig voor taxa die (nog) niet in Nederland zijn vastgesteld en die dus 

buiten de ‘jurisdictie’ van de CSNA vallen; veel wijzigingen hebben op dergelijke taxa betrekking. Voor 

Dutch Birding 37-1 is wederom een dergelijke redactiemededeling in voorbereiding. De inhoud wordt 

goed afgestemd met de CSNA. 

 

7.4 CDNA 

De samenwerking met de CDNA verloopt goed. De aanlevering van het jaarverslag was ruim op tijd 

en vragen vanuit de redactie werden snel opgepakt en beantwoord. Op het gebied van redactionele 

en inhoudelijke bewerking (plaatsnamen, datums, leeftijd en geslacht) had de redactie minder werk 

dan in eerdere jaren. De overstap naar elektronisch rouleren en archiveren bij de CDNA zorgt voor 

een meer betrouwbare en eenduidige database en daardoor voor minder ‘ruis’ bij het jaarverslag, en 

voor (veel) snellere afhandeling van ingediende gevallen, waardoor er minder artikelen zijn/komen die 

zouden vooruit lopen op formele aanvaarding. Goede samenwerking blijft vereist bij de afstemming 

van indieningen, (concept)artikelen, begin- en einddatums en het verwerken van commentaar van de 

CDNA bij de aanvaarding in een gevalsartikel. 

 
 
8 Bijzonderheden en plannen voor langere termijn 
 

8.1 Dutch Birding-fonds 

De afgelopen jaren zijn drie aanvragen gehonoreerd die tot publicaties in Dutch Birding hebben geleid 

(‘Identification of adult American Herring Gull’, Peter Adriaens & Bruce Mactavish, Dutch Birding 26: 

151-179, 2004; ‘White-headed Long-tailed Bushtits in the Netherlands’, Justin Jansen & Wim Nap, 

Dutch Birding 30: 293-308, 2008; en ‘Identification of White Wagtail and Pied Wagtail’, Peter Adriaens, 

Davy Bosman en Joris Elst, Dutch Birding 32: 229-250, 2010). Verder heeft het fonds financieel 

bijgedragen aan museumonderzoek in Tring, Engeland, door Nils van Duivendijk naar 

Kortbekzeekoeten Uria lomvia, Blauwborsten Luscinia svecica en roodborsttapuiten Saxicola. Een 

deel van deze resultaten werd gepubliceerd in het gevalsartikel over de Kortbekzeekoet in Nederland 

in juli-augustus 2012 (Dutch Birding 35: 100-106, 2013) en andere resultaten zullen op een later 

moment in publicaties worden verwerkt. Vanuit het fonds wordt tevens een financiële bijdrage 

geleverd aan het onderzoek (via halsbanden en satellietzenders) naar de herkomst en verspreiding 

van in Nederland overzomerende Casarca's Tadorna ferruginea. Dutch Birding is in dit project 

cofinancier en de resultaten van dit onderzoek zullen in verschillende tijdschriften worden 

gepubliceerd, waarbij in goed overleg naar een logische vorm en verdeling wordt gezocht. Eind 2013 

is een aanvraag bij het fonds goedgekeurd voor onderzoek naar de herkenning en kleedvariatie van 

taxa binnen het Stormmeeuwen Larus canus-complex (Peter Adriaens & Chris Gibbins). Het concept-

artikel over de stormmeeuwen wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2015 ingediend. Het 

is nog niet duidelijk wanneer het Casarca-project tot publicatie(s) gaat leiden. 

Het fonds vormt samen met het beperkte budget ‘handgeld’ (zie 8.6) de ‘terugvaloptie’ wanneer 

een vergoeding verleend moet worden voor buitengewoon fotomateriaal en/of een exclusief artikel. 

 

8.2 Werving van determinatieartikelen 

Het aanbod van determinatie-artikelen is voldoende (zie BIJLAGE 3). Auteurs kiezen graag voor de 

status en het (productie- en redactie-)niveau van Dutch Birding. Aan de hand van het wervingsplan 

worden periodiek nieuwe acties ondernomen of nieuwe onderwerpen aangedragen. Er zitten vrij veel 

onderwerpen (15+) in de pijplijn maar niet elke toezegging leidt uiteindelijk tot een publiceerbaar 

artikel en soms gaat er erg veel tijd (jaren) overheen. 
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8.3 Hardware en software 

Er worden voor 2015 geen bijzonderheden voorzien op gebied van hard- en software. Door het 

bestuur wordt hard gewerkt aan het centraal opslaan van bestanden (artikelen, foto’s etc) op FTP-

server. Dit kan wellicht ook helpen om een aantal lange-termijn vragen van de redactie rondom 

opslaan en beheren van bestanden op te lossen. 

 

8.4 HANDBOEK Redactie en DB-Namenlijst 

Actualisatie van het HANDBOEK Redactie heeft voor een belangrijk deel plaatsgevonden in 2011-12 

en wordt in 2015 afgerond. De laatste namenlijst in drukvorm is begin 2008 verspreid. Via de website 

wordt met regelmaat een geactualiseerde versie aangeboden. 

 

8.5 Digitalisering 

De digitalisering van andere (vogel)tijdschriften gaat gestaag door en een aantal tijdschriften verschijnt 

inmiddels alleen nog in digitale vorm. Voor de DBA als totaal is van belang dat tijdig verkend wordt 

hoe binnen een steeds meer digitale omgeving voldoende omzet gegenereerd kan worden om de 

activiteiten minimaal kostenneutraal te kunnen blijven uitvoeren. Oude nummers zijn inmiddels 

opnieuw en kwalitatief beter gescand digitaal beschikbaar (nummers zijn al gelijk als pdf beschikbaar). 

Wat nog ontbreekt is een optimaal werkend zoekmechanisme. Een belangrijke stap is dat (ook) alle 

recente nummers aan (alleen) abonnees beschikbaar worden gesteld. Dit wordt geïmplementeerd in 

nieuwe website waaraan hard wordt gewerkt door bestuur en webredactie. Planning is dat dit medio 

2015 operationeel is. Op deze manier wordt een grotere wisselwerking tussen tijdschrift en website 

gecreëerd. 

Het aanbieden van een digitaal abonnement dient in het licht van de opkomst van tabletcomputers 

(iPad etc) als serieuze optie beschouwd te worden. Digitale abonnementen bieden de mogelijkheid 

om tegen lagere kosten en met snellere verzending meer materiaal bij de lezers te brengen en bieden 

de mogelijkheden om extra functionaliteiten te koppelen aan de artikelen. Een brede oriëntatie – 

samen met het bestuur en wellicht een soort klankbordgroep/ lezerspanel – op de kansen en 

bedreigingen van digitale ontwikkelingen op de langere termijn is wenselijk. In januari 2014 is daar in 

breder gezelschap over gesproken en zijn ambities en acties benoemd en in gang gezet. 

De Avifauna van Nederland cq dutchavifauna.nl vergemakkelijkt het werk van de redactie en 

auteurs aanzienlijk doordat sneller en meer systematisch toegang ontstaat tot actuele en eenduidige 

gegevens en bronnen.  

 

8.6 Aanbod fotomateriaal 

Het aanbod van artikelen en met name van kwalitatief hoogstaand fotomateriaal voor de rubrieken 

blijft nog verder groeien, omdat steeds meer mensen over goede fotoapparatuur beschikken en het 

aantal vogelaars bij twitches blijft toenemen. De ‘verwerkingscapaciteit’ van Dutch Birding neemt 

echter niet verder toe (zie BIJLAGE 1), anders zou de verhouding tussen tekst en foto’s te ver uit 

balans raken. Het betekent dat verhoudingsgewijs meer fotomateriaal (ook van hoge kwaliteit) 

ongepubliceerd blijft. Er wordt nagedacht om hiervoor een digitale ‘opvangruimte’ in te richten zodat 

de foto’s niet verloren gaan en wellicht ook toegankelijk kunnen worden voor begunstigers. 

Voor kleine vergoedingen blijft de redactie (naast het Dutch Birding-fonds) beschikking houden 

over een beperkt budget (EUR 400) waaruit in voorkomende gevallen vergoedingen – en zonder 

goedkeuring door het bestuur per geval – betaald kunnen worden, als dat voor de kwaliteit en/of 

actualiteit van het tijdschrift wenselijk wordt geacht. Over de besteding van dit ‘handgeld’ legt de 

redactie aan het eind van de jaargang verantwoording af (zie BIJLAGE 4). 

 

 

Enno Ebels 

Redactie Dutch Birding 

28 december 2014 
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BIJLAGE 1 
 

Aantal pagina’s en foto’s per nummer van Dutch Birding jaargang 1-31 

 

drie-vier nummers per jaar (in jaargang 1 en 5 werden nr 2 en 3 gecombineerd) 

1979  jaargang 1  136 pagina’s    58 foto’s 0.43 foto/pagina 

1980  jaargang 2  156 pagina’s    71 foto’s 0.46 foto/pagina 

1981  jaargang 3  148 pagina’s    78 foto’s 0.53 foto/pagina 

1982  jaargang 4  148 pagina’s    94 foto’s 0.64 foto/pagina 

1983  jaargang 5  120 pagina’s  101 foto’s 0.84 foto/pagina 

1984  jaargang 6  152 pagina’s  127 foto’s 0.84 foto/pagina 

1985  jaargang 7  156 pagina’s  104 foto’s 0.67 foto/pagina 

1986  jaargang 8  156 pagina’s  114 foto’s*  0.73 foto/pagina 

1987  jaargang 9  188 pagina’s  120 foto’s 0.64 foto/pagina 

1988  jaargang 10  204 pagina’s  158 foto’s 0.77 foto/pagina 

1989  jaargang 11  200 pagina’s  150 foto’s 0.75 foto/pagina 

 

* eerste 10 kleurenfoto’s in DB 8-1 

 

vijf nummers per jaar (vier regulier + Nearctische meeuwen-special) 

1990  jaargang 12  276 pagina’s  207 foto’s 0.75 foto/pagina 

 

zes nummers per jaar 

1991  jaargang 13  232 pagina’s  234 foto’s 1.01 foto/pagina 

1992  jaargang 14  244 pagina’s  218 foto’s 0.89 foto/pagina 

1993  jaargang 15  288 pagina’s  218 foto’s 0.76 foto/pagina 

1994  jaargang 16  264 pagina’s  224 foto’s 0.85 foto/pagina 

1995  jaargang 17  272 pagina’s  261 foto’s 0.96 foto/pagina 

1996  jaargang 18  340 pagina’s  330 foto’s 0.97 foto/pagina 

1997  jaargang 19  320 pagina’s  339 foto’s 1.06 foto/pagina 

1998  jaargang 20  324 pagina’s  290 foto’s 0.90 foto/pagina 

1999  jaargang 21  372 pagina’s  410 foto’s 1.10 foto/pagina 

2000  jaargang 22  362 pagina’s  352 foto’s 0.97 foto/pagina 

2001  jaargang 23  399 pagina’s  474 foto’s 1.19 foto/pagina 

2002  jaargang 24  402 pagina’s  389 foto’s 0.97 foto/pagina 

2003  jaargang 25  446 pagina’s  534 foto’s 1.20 foto/pagina 

2004  jaargang 26  437 pagina’s  625 foto’s 1.43 foto/pagina 

2005  jaargang 27  450 pagina’s  574 foto’s 1.28 foto/pagina 

2006  jaargang 28  412 pagina’s  602 foto’s 1.46 foto/pagina 

2007  jaargang 29  423 pagina’s  633 foto’s 1.50 foto/pagina 

2008  jaargang 30  454 pagina’s  545 foto’s 1.20 foto/pagina 

2009  jaargang 31  407 pagina’s  569 foto’s 1.40 foto/pagina 

2010  jaargang 32  430 pagina’s  623 foto’s 1.45 foto/pagina 

2011  jaargang 33  429 pagina’s  585 foto’s 1.36 foto/pagina 

2012  jaargang 34  422 pagina’s  606 foto’s 1.44 foto/pagina 

2013  jaargang 35  424 pagina’s  556 foto’s 1.31 foto/pagina 

2014  jaargang 36  432 pagina’s  588 foto’s 1.36 foto/pagina
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BIJLAGE 2 
 

 

AANWEZIGE KOPIJ dd 28 december 2014 (in/na circulatie) 

Ontvangen, roulerende of uitgerouleerde stukken 

M v Bemmelen: Barred feathers in adult-summer Long-tailed Jaegers 

M vd Berg: Eurasian Blackcap variant without cap 

A@ Berlijn: Buffelkopeenden in Nederland in 2004-14 

M Bos: Broedgeval van Grote Kruisbek op Hoge Veluwe in voorjaar 2014 

A Corso & Starnini: Identification of Atlas Flycatcher 

A@ Corso & Starnini: Identification of African Chaffinch  

A Corso & Starnini: Identification and plumage variation of Lesser Kestrel and ‘Steppe Kestrel’ 

M Dorofeev: Ringed Ouzel breeding in northern Timan Mountains, Russia, in 2014 

V@ Ebels: Varia: Olive Warbler: a relict ‘New World accentor’? 

V@ Ebels: Varia: Alone with your family: Przevalski’s Finch 

M@ Ebels: Sexing of adult Red-breasted Goose 

A@ Ebels, Versteeg & Bakker: Spaanse Mussen in Nederland in 1997-2014 

A@ Geelhoed: Moltoni’s Baardgrasmus bij Bloemendaal in mei 1987 

M  Gottschling, Pfützke & Weiss: Singing Plain Leaf Warblers near Van Gölü, Turkey, in June 2004 

A Grussu & Paddeu: Russian-ringed Tundra Peregrine Falcon on Sardinia, Italy, in November 2011 and 

winter movements 

M Habib: Update on breeding status of Red Sea Spoonbill in Egypt 

M Habib: Surveys of Chestnut-bellied Sandgrouse in Egypt in 2013-14 

A Hellquist: Identification of female Pine Bunting 

M Habib: Gull-billed Terns breeding at Quarun lake, Egypt, in 2013-14 

M Hering, Barthel & Fuchs: Namaqua Doves breeding in southern Egypt in 2012-13 

V  Lemmens: Varia: Gouldian Finch 

M@ Lehmhus, Díes & v Grouw: Hybrid Eurasian Teal x Garganey in Valencia, Spain, in January- February 

 2014 

M Oreel: Comments on phylogeny and taxonomy of Oenanthe hispanica complex 

M Oreel: Vermoedelijke hybride Oostelijke Blonde x Bonte Tapuit op Texel in mei 2012 

M Ottens: Huiskraai met kenmerken van ondersoort zugmayeri in Hoek van Holland in mei 2012-juli 2013 

A Polakowksi: Yellow-browed Bunting at Dabkowice, Poland, in October 2014 and WP records 

V v Rijswijk (C): Varia: Azores Bullfinch 

M@ Roos: Swinhoes Boszanger bij Kamperhoek in november-december 2013 

A  Shirihai, Díaz, Huichalaf & Bretagnolle: Petrels and endemic landbirds of Más Afuera and Robinson 

 Crusoe islands, Juan Fernández archipelago  

M Shirihai, Díaz & Bretagnolle: Dark morph Fregetta storm petrel off Juan Fernández archipelago 

V  Shirihai, Pym & Bretagnolle: Varia: Mascarene Petrels at sea off Réunion, Indian Ocean 

A  Wilmers, Ebels & Rijksen: Kleine Torenvalk op De Hoge Veluwe in maart 2002 

A Winkel: Italian Sparrow: hybridization with House Sparrow in northern Italy and rufous-breasted morph 

A@ Zufelt & Danzenbaker: Gadfly petrels and other seabirds of Pitcairn and Henderson 
 
A = artikel, M = mededeling, V = varia, B = brief, paars = gereed voor publicatie, roze = uitgerouleerd, blauw = in roulatie, @ = retour/nog bij 
auteur(s) voor nadere bewerking 
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TOEGEZEGDE KOPIJ dd 28 december 2014 

Adriaens: Identification and taxonomy of Black-necked Grebe and ‘Eared Grebe’  

Adriaens: Hybrid Glaucous x Herring Gulls in Iceland 

Adriaens: Variation in tail pattern in Little Tern 

Adriaens & Gibbens: Identification of the ‘mew gull complex’ 

Amezian & El Khamlichi: White-backed Vulture and Rüppell’s Vultures in Tétouan, Morocco, in May 2014 (AvdB) 

Bakker & Guyt Varia: Inaccesible Island Rail (EE) 

v Balen: Varia: Drummer Rail (AvdB) 

vd Berg, Chittenden & Mullarney: Great Knot at Oued Souss, Morocco, in November 2014 

Bergier: Status of Peregrine Falcon and Barbary Falcon in Morocco (AvdB) 

Bregman: Roodborstlijster bij Heemskerk in april 2014 (EE) 

Brieffies & Ashby: Long-tailed Duck at Oualidia, Morocco, in June 2014 (EE) 

Boven & Ebels: Afwijkende rotslijster in Den Helder in april 2013 

Brinkhuizen: Birding in the Neotropics (EE) 

Buijs: Halfzijdig leucistische Huismus 

Bunskoek, Dingemanse, Neumann & Verdaat: Meenatortels in Nederland in 2011-14 (EE) 

Calabuig: Gran Canaria Blue Chaffinch (EE) 

Corson & Starnini: Identification and taxonomy of Sicilian Long-tailed Tit (AvdB) 

Corso & Starnini: Identification and ageing of Lanner Falcon (AvdB) 

Corso: Taxonomy and identification of Spotted Flycatcher complex (AvdB) 

Corso & Starnini: Identification of Atlas Long-legged Buzzard (AvdB) 

Crochet & Haas: WP list updates: African Fish Eagle, Brown Noddy, Spoon-billed Sandpiper & Oriental Reed 

Warbler (AvdB) 

De Rouck & Ebels: Oosterse Vorkstaartplevier bij Sint Philipsland in september 2014 (EE) 

v Dijk: Black-headed Penduline Tits in Iran (SB) 

v Duivendijk: Identification of Oriental Turtle Dove (EE) 

v Duivendijk: Field identification of Common Buzzard and Steppe Buzzard (EE) 

v Duivendijk & vd Winden: Identification summary: American Black Tern (EE) 

Ebels & Ottens: Witwangsterns en Witvleugelsterns broedend bij Zuidlaardermeer in 2012-14 

Faber: Oosterse Zwarte Roodstaarten bij Rolde en Paesens in november 2012 (EE) 

Fijen, Gelderblom, Poelstra & van der Meer (H): Vocalizations in crossbills – an update (AvdB) 

Fritz & Brix: Reintroduction of Northern Bald Ibis in Central Europe (AvdB) 

Groot Koerkamp et al: Namaqua Dove in Abkhazia, Georgia, in summer 2013 (AvdB) 

v Grouw et al: Analysis of colour mutations described for bird species in India (AvL) 

Gutiérrez (R) & Elloriaga: Rüppell’s Vultures in southern Iberia: numbers and distribution (AvdB) 

Haas, Crochet & Groot Koerkamp: Grey Bullfinches in the WP (EE) 

Haas: Abyssinian Rollers in the WP (AvdB) 

Haas & de Vries: Occurrence of Nearctic sparrows in the WP (EE) 

Haas: Extremely rare birds in the WP: update 2009-13 (EE) 

Haas: Daurian Redstart at Upper Pechora, European Russia, in September 2006 (EE) 

Haas: Mugimaki Flycatchers in the WP (EE) 

Haas & Crochet: Black Herons in the WP (EE) 

Habib: Breeding ecology of Saunders’s Terns breeding in Sinai, Egypt (EE) 

Hoekstein & Ebels: Kaspische Plevier bij Colijnsplaat in januari 2014 

Hofland & Keijl: Varia: Banded Ground-Cuckoo and other Chocó specialties (EE) 

Jansen: Clutches of Pallas’s Sandgrouse, Eurasian Dotterel and Aquatic Warbler collected in the Netherlands 

(AvL) 

Jones, Monticelli & Crochet: Birding in the Ural mountains, Russia  

Kihl & Vuosalu-Tavakoli: Siberian Cranes in Iran – the final countdown? (EE) 

Kok & v Duivendijk: Stejneger’s Stonechat on Texel, the Netherlands, and at Portland Bill, England, in October 

2012  

Kok & van Duivendijk: Identification of Stejneger’s Stonechat and Siberian Stonechat (AvdB) 

vd Laan et al: Vale Gierzwaluwen in Nederland in oktober-november 2013 en november 2014 

vd Laan, Couperus & de Leeuw: Huisgierzwaluwen op Terschelling in mei 2001 en te IJmuiden in november 

2006 
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Lee & Birch: Identification update: Long-billed Dowitcher and Short-billed Dowitcher (EE) 

Legrand, Moniticelli et al: Nearctic vagrants on Corvo, Azores, in 2010-14 (EE) 

Ławicki: Occurrence and identification of hybrids European Green x Grey-headed Woodpecker (AvdB) 

Ławicki, de Vries & Ebels: Down from the mountains - vagrancy of Alpine passerines in north-western Europe 

Ławicki: Large influx of Red-footed Falcons in Poland in September 2014 (AvdB)  

Majoor et al: Results of colour-ringing programme for Ruddy Shelducks summering in the Netherlands 

Millers: Booted Warbler breeding in Latvia (AvdB) 

Miske & Hardaker: Amsterdam Albatross off Cape Point, South Africa, in July 2013 (EE) 

Mlodinow, Knolle & Ottens: Identification of Cackling Goose and status of subspecies in Europe 

Mulder & Dierschke: Birding on Helgoland (EE) 

Pacheco: Sooty Tern breeding on Ilhéu da Praia, Azores, in 2014 (AvdB) 

Perlman & Small: Identification of Caspian Stonechat (AvdB) 

Perlman: Identification of Ehrenberg’s Redstart (GO) 

Poelstra: Trends in Systematics: Hybrid speciation: the case of Italian Sparrow (EE) 

Robb & Wolf: Wilson’s Storm Petrels off Portimao, Portugal, and at-sea vocalizations (AvdB) 

Robb: Blyth’s Pipit at Berlenga, Portugal, in October 2010 (AvdB) 

Robb: Identification of Olive-backed Pipit and Tree Pipit by call (AvdB) 

Sangster: Trends in Systematics: Taxonomic position of Caspian Tit 

Sangster & de Knijff: Trends in Systematics: New insights in phylogeny of class Aves 

Sangster: Trends in Systematics: Taxonomy of purple swamphen 

Sangster: Trends in Systematics: Red-spotted Bluethroats in Central Europe 

Scharringa (CJ) & Veling: Brief: Documented breeding of European Golden Plover in the Netherlands in 1974 

(EE) 

Schwartz, Gerritsen & Ernens: Bruine Klauwier in Azewijnse Broek in januari-mei 2014 (EE) 

vd Spek & de Vries: Varia: St Kilda Wren (EE) 

Steinhaus & vd Helm: Amoerroodstuitzwaluw bij IJmuiden in mei 2013 (EE) 

Tosco: Two Wilson’s Snipes on Tenerife, Canary Islands, in October-November 2013 and WP status (EE) 

Ubels & v Spanje: Kleine Sprinkhaanzanger bij Zandvoort in september 2002 en in Ooijpolder in oktober 2013 

(FH) 

* Verbelen: Undescribed Myzomela honeyeater on Alor, Lesser Sundas, Indonesia (AvdB) 

Visscher, Ottens & de Vries: Aasgier in Wieringermeer in april 2009 

de Vries, Ebbinge, Klaasen et al: Interesting bird records in western Taimyr, Russia, in 2000-12  

de Vries: Greater Flamingo wearing Egyptian ring caught near Kleve, Germany, in August 1960  

de Vries & Möller: Swallow-tailed Kite shot in Nordrhein-Westfalen, Germany, in autumn 1922 

de Vries & vd Jeugd: Opmerkelijke ringterugmeldingen van in Nederland geringde of gevonden vogels 

* Waheed & Forsman: Wahlberg’s Eagle at Ras Shuqeir, Egypt, in May 2013 (AvdB) 

vd Wielen & vd Vliet: Varia: Vanuatu Petrel (RvdV) 

Winkel: Oriental Skylark at El Gouna, Egypt, in March 2012 (EE) 

Zaal & Ottens: Afrikaanse Woestijngrasmus bij Alphen aan den Rijn in november-december 2014 
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BIJLAGE 3 
 

Overzicht redactieleden Dutch Birding per 1 januari 2015 
 

Redactieadres 

Dutch Birding 

Duinlustparkweg 98A 

2082 EG Santpoort-Zuid 

editors@dutchbirding.nl 

 

Peter Adriaens 

Volmolenstraat 9 

9000 Gent 

België 

tel +32.(0)497479020 

peter.adriaens@dutchbirding.nl 

 

Arnoud van den Berg (hoofdredacteur) 

Duinlustparkweg 98 

2082 EG Santpoort-Zuid 

tel 023-5378024, mobiel 06-54270796 
arnoud.b.vandenberg@gmail.com 

arnoud.van.den.berg@dutchbirding.nl 

 

Sander Bot 

Kerklaan 30 

9751 NN, Haren 

postadres: Postbus 41139 

9701CC Groningen 

mobiel 06-52110258 

sanderbot@yahoo.co.uk 

 

Enno Ebels (adjunct-hoofdredacteur) 

Joseph Haydnlaan 4 

3533 AE Utrecht 

tel 030-2961335, mobiel 06-54253162 

ebels@wxs.nl, enno.ebels@dutchbirding.nl 

enno.ebels@ denhaag.nl (werk) 

 

Ferdy Hieselaar 

Coby Riemersmalaan 16  

2104 SK Heemstede 

tel 023-5295777, mobiel 06-22512108 

ferdy.hieselaar@dutchbirding.nl 

 

André van Loon (eindredacteur) 

Kastelenstraat 45-2 

1083 CB Amsterdam 

tel/fax 020-6997585, mobiel 06-52033325 

loon-gavia@planet.nl 

andre.van.loon@dutchbirding.nl 

 

 

 

 

 

Gert Ottens 

Ganzebloem 14 

3984 CG Odijk 

tel 030-2882328 

mobiel 06-18135266 

glanskraai@hotmail.com 

 

René Pop (fotografisch redacteur) 

Kikkertstraat 17  

1795 AA De Cocksdorp-Texel 

(Postbus 31, 1790 AA Den Burg-Texel) 

tel 0222-316801, fax 0222-316802 

mobiel 06-22396323 

rene.pop@dutchbirding.nl 

 

Roy Slaterus 

Bervoetsbos 71 

2134 PM Hoofddorp 

mobiel 06-12245116 

roy.slaterus@gmail.com 

roy.slaterus@dutchbirding.nl 

 

Roland van der Vliet 

2e Daalsedijk 169 

3551 EG Utrecht 

mobiel 06-27360558  

rolandvandervliet@telfort.nl 

roland.van.der.vliet@dutchbirding.nl 

 

Rik Winters 

Aquamarijnstraat 60 

9743 RB Groningen 

tel 050-5799351, mobiel 06-10666040  

groenebijeneter@home.nl 

rik.winters@dutchbirding.nl 

 

 

mailto:ebels@wxs.nl
mailto:roy.slaterus@gmail.com
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Redactiemedewerkers 

Harvey van Diek (fotowerving NL) 

Nils van Duivendijk (determinatieartikelen) 

Steve Geelhoed (redactieondersteuning) 

Marcel Haas (fotowerving WP) 

Jan van der Laan (determinatieartikelen) 

Hans van der Meulen (index) 

Vincent van der Spek (Recente meldingen) 

Martijn Renders (Recente meldingen) 

Kees Roselaar (inhoudelijke adviezen) 

Peter de Vries (redactieondersteuning) 

Redactieadviesraad 

Peter Barthel 

Mark Constantine  

Andrea Corso 

Dick Forsman  

Ricard Gutiérrez  

Killian Mullarney 

Klaus Malling Olsen 

Magnus Robb 

Hadoram Shirihai 

Lars Svensson 
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BIJLAGE 4  
 

Besteding ‘handgeld’ redactie Dutch Birding 2014 
 
Rebecca Nason:  40 Euro (abonnement; foto’s WP reports) 
Alex Bos:   50 Euro (gebruik foto’s broedgeval Grote Kruisbek (publicatie DB 37-1)) 
Vincent Legrand:  100 Euro (foto’s WP reports) 
David Monticelli:  100 Euro (foto’s WP reports) 

Andrea Corso:   60 Euro (DB T-shirts, vergoeding voor diverse artikelen) 
Yoav Perlman:  40 Euro (abonnement; ID-artikelen) 

 
Totaal:   390 Euro 
 
Beschikbaar:  400 Euro 
 

 

Vergoeding uit Dutch Birding-fonds (ander budget) 

Eén nieuwe aanvraag is eind 2013 goedgekeurd: onderzoek naar de herkenning en variatie bij 

Stormmeeuw-taxa (Adriaens & Gibbins). De eerder toegezegde financiële steun voor het verrichten van 

isotopenonderzoek bij Rüppells Gieren en Afrikaanse Witruggieren in Spanje is ingetrokken omdat het 

project niet van de grond kwam. De in 2012 toegezegde financiële steun voor Nils van Duivendijk voor 

balgenonderzoek in Tring, Engeland, aan onder meer Blauwborsten, Roodborsttapuiten en 

Kortbekzeekoeten heeft als eerste resultaat gehad de bijdrage van Nils aan het gevalsartikel over de 

Kortbekzeekoet in Nederland in 2012. 
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BIJLAGE 5 
 
Overzicht activiteiten webredactie in 2014  
 
Zie ook apart bijgevoegd pdf-document 
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