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Lezing geannuleerd
Door het verlengen van de avondlockdown kan de lezing van aanstaande maandag 20
december van Ruud Kampf niet doorgaan.
Hopelijk vinden we later een geschikt moment om de lezing alsnog te organiseren.

Boekennieuws
Van maar liefst twee van onze leden zal in februari 2022 een boek
verschijnen. Ze zijn nu al met korting te reserveren!

Handboek Europese vogels
alle kenmerken in beeld
Nils van Duivendijk woont in Petten en is van beroep longfunctieanalist, maar
al van kinds af aan fanatiek vogelaar met een grote belangstelling voor
determinatie. Hij is de auteur van Dutch Birding Kenmerkengids en Advanced
Bird ID Guide.
Marc Guyt is oprichter en eigenaar van natuur beeldbank AGAMI, enthousiast
vogel- en natuurfotograaf en wereldreiziger.
Europa is goed bedeeld met boeken over vogeldeterminatie. Handboek
Europese vogels is uniek in zijn opzet; het vormt een kruising tussen een vogelgids en de uitgebreide
determinatie literatuur. Met zowel het overzichtelijke karakter van een veldgids als uitgebreide
informatie over rui, leeftijd en geslacht is dit boek een onmisbare aanvulling voor elke vogelaar.
Door precies dat af te beelden wat voor de determinatie van belang is, is Handboek Europese vogels
overzichtelijk en praktisch. Informatie gericht op determinatie uit talloze boeken en artikelen
alsmede de ruime veldervaring van de auteurs komen in dit boek bij elkaar. Alle herkenbare
verschijningsvormen worden behandeld waarbij alle kenmerken in de best denkbare foto's zichtbaar
zijn en worden aangeduid d.m.v. streepjes en korte teksten.
• Uniek handboek van alle Europese vogels
• Overzicht van alle verenkleden en kenmerken
• Geleverd als set van twee boeken
1000 pagina's ultieme vogelkennis - In februari wordt 'Handboek Europese Vogels' verwacht.
Reserveer nu jouw set voor de voorintekenprijs € 89,95 (i.p.v. € 99,95) bij de KNNV Uitgeverij.

2021

Vogelaars
(nooit) uitgevogeld
Debby Doodeman, eigenaar van Fogol en bekend van het organiseren van
excursies naar o.a. de Markerwadden, interviewde maar liefst meer dan
1000 vogelaars. Daaronder een heel aantal van onze leden!
Wat zijn dat eigenlijk voor mensen, die vogelaars? Welke type
vogelaars zijn er? Wat is er zo leuk aan een middelste bonte specht?
En hoe word je eigenlijk vogelaar?
Dit unieke boek is het resultaat van een eigen onderzoek van vogelaar
Debby Doodeman. Haar leven lang was ze al nieuwsgierig naar
vogelaars. Ze besloot ze te ondervragen door middel van een vragenlijst. Ruim duizend deden er mee.
Dat levert een even verrassend als fascinerend beeld op van deze bijzondere groep natuurliefhebbers.
En het werkt beslist aanstekelijk.
• Verrassend en origineel boek over vogelaars
• Gebaseerd op openhartige inbreng van meer dan 1000 vogelaars
• Vlot geschreven, leuk voor vogelaars van allerlei pluimage (ook in de dop!)
Verwacht derde week februari 2022 - Reserveer dit boek voor de introductieprijs € 20,- i.p.v. € 22,50
binnenkort via www.fogol.nl

Het bestuur wenst u gezellige feestdagen en
een mooi 2022 met veel natuurpret!

