
  
Informatie, regels en richtlijnen ToH Vogeldag zaterdag 20 mei 2017   
   

• De soort van de dag kan gevonden worden tussen 0.00 uur en 18.30 uur (tijdstip van de 

afsluiting en prijsuitreiking in Schierzicht, Lauwersoog)   

• Werkgebied is het territorium van de Top-of-Holland, oftewel de provincies  Groningen, 

Friesland en Drenthe   

• Iedereen met ook maar enige affiniteit met vogels of vogels kijken is welkom om  deel te 

nemen, van individu tot team, van een gehele dag tot maar een vrij uurtje.   

• Aanmelden voor alle elementen van de vogeldag kan via www.lauwersmeer.com, knop 
ToH en dan “Vogeldag 2015” of door het sturen van een email naar 
topofholland@gmail.com   

• Doel van de dag is om zo veel mogelijk vogelaars om de been te brengen en  gezamenlijk 

zo veel mogelijk gebieden in de ToH te “bevogelen”. We hopen op  deze manier een mooi 

beeld te krijgen van wat er op een voorjaarsdag in de  noordelijke drie provincies op 

vogelgebied te verwachten is.   

• Wanneer je het geluk hebt een goede soort tegen het lijf te lopen (en dat mogen alle 

soorten zijn die ook voor andere vogelaars leuk zouden kunnen zijn), word je vriendelijk 

verzocht dit zo spoedig mogelijk telefonisch door te geven aan Martijn Bot (06 20423772).  

Volg ons op twitter voor alle leuke waarnemingen gedurende de dag: 

www.twitter.com/vogeldag . Uiteraard wordt het doorgeven via de andere kanalen ook op 

prijs gesteld, om zo veel mogelijk mensen zo snel mogelijk te kunnen bereiken  

(www.waarneming.nl, www.dutchbirdalerts.nl, www.lauwersmeer.com )  

• Er zullen prijzen beschikbaar worden gesteld voor de personen die de  leukste/beste 

soorten van de dag weten te vinden, alsmede voor hem/haar die de mooiste, grappigste of 

ontroerendste niet-vogelfoto weet te maken.  
• Je kunt voor 20,- deelnemen aan een excursie langs de mooiste gebieden en de beste 

soorten. Kijk op www.dutchbirding.nl, www.lauwersmeer.com en/of onze Facebookpagina 

(https://www.facebook.com/topof.holland ) voor alle info. Aanmelden kan via het eerder 

genoemde mailadres.  
  
De prijzen van deze dag zijn beschikbaar gesteld door Foto Sipkes Groningen / 
www.verrekijkerwinkel.nl (Hoofdsponsor) www.scopac.co.uk  en Inezia Tours.  
  

• De dag wordt vanaf 18.30 uur (prijsuitreiking en verlotingen om 19.00 uur en laatste 

bestelling om ca. 19.30 uur) afgesloten in restaurette Schierzicht in de haven van 

Lauwersoog  

• Ten overvloede, maar toch: deelname aan (alle aspecten van) de Vogeldag is op eigen 

verantwoordelijkheid en voor eigen risico.   

• Opgave kan tot een dag voor de tijd, voor de excursie dien je je uiterlijk op 9 mei te hebben 

aangemeld.  
• Er wordt een Whatsappgroep aangemaakt om de waarnemingen snel aan elkaar door te 

geven. Je kunt ons mailen als je daar deel van wilt uitmaken. Vanwege de beperkte 

capaciteit van een dergelijke groep nemen we in het geval van een team één persoon op.  
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Regels voor de “soort van de dag-competitie”  
  
De hoofdprijs is een Opticron MM3 50 ED lichtgewicht reistelescoop, inclusief zoomoculair  

(12x36) ter waarde van 649,- beschikbaar gesteld door onze hoofdsponsor Foto Sipkes 

Groningen / www.verrekijkerwinkel.nl   

   
• Meedingen voor de prijzen kan alleen wanneer je vooraf bent aangemeld. Ook dient de 

winnaar in eigen persoon ’s avonds bij de prijsuitreiking in Schierzicht aanwezig te zijn.    

• Er is door het bestuur van ToH een lijst samengesteld waarop aan alle maar enigszins te 

verwachten soorten een puntenaantal is toegekend. Deze lijst (afgestemd op het 

ToHgebied) is te vinden op www.lauwersmeer.com (ToH -> Vogeldag 2015) en is leidend 

voor het bepalen van de winnaar.   

• Het kan voorkomen dat soorten die punten opleveren tevens zeldzame broed- of 

standvogels zijn in de ToH (bijvoorbeeld Middelste Bonte Specht). In dat geval komen 

alleen ontdekkingen (ruim) buiten de bekende gebieden in aanmerking voor punten.   

• De persoon die de soort met het hoogste puntenaantal vindt, is de winnaar. Dat wil zeggen, 
het vinden van één soort van tien punten gaat voor het vinden van twee soorten van acht 
punten.   

• Bij gelijkspel geldt de regel: de persoon die de meeste punten weet te scoren met de 

minste soorten, wint. Dat wil zeggen, degene met soort van zes en een soort van vier 

punten, wint van de persoon met een soort van zes en twee soorten van twee punten.   

• Soorten die één tot en met drie punten waard zijn, mag je maar één keer meetellen  

• Mocht je een groep vinden van een soort die punten waard is, dan levert dat maar één keer 

een score op. Twee (met zekerheid) verschillende groepen van soorten die individueel 

meer dan drie punten waard zijn, leveren wel dubbele punten op  

• Mocht er op basis van punten geen winnaar te bepalen zijn, dan bepaalt het bestuur van 

ToH de winnaar op basis van het daadwerkelijk aantal gevallen van de gevonden soorten 

in de ToH. Degene die de soort vindt waarvan er in de ToH het minst zijn vastgesteld, wint. 

Wanneer er dan nóg geen winnaar te bepalen is, wordt er geloot.  

• Er worden alleen vogels in de competitie meegenomen die in Nederland een soortstatus 

genieten volgens de laatste “lijst van Nederlandse vogelsoorten” (zie www.dutchbirding.nl). 

Mocht er een nieuwe soort voor de Nederlandse lijst worden gevonden, dan levert dat 

automatisch 30 punten op. Voor de andere soorten geldt een 0-25-schaal, gebaseerd op 

voorkomen in de ToH   

• Eenmans- of éénteamswaarnemingen dienen vergezeld te gaan van herkenbare 

foto’s/geluidsopnames of dienen te zijn geverifieerd door derden om voor de prijzen in 

aanmerking te komen.   

• Indien er twijfel is over de identificatie, status of verworven bewijslast van een mogelijk 

winnende soort, dan kan het bestuur van ToH het advies van een/meerdere externe 

experts inroepen. Wanneer wordt geoordeeld dat er te weinig kans bestaat op aanvaarding 

op basis van de waargenomen/vastgelegde kenmerken van de vogel, dan dingt deze niet 

(meer) mee naar de prijzen   

• Herontdekkingen dingen niet mee naar de prijzen.  

• De beschikbaar gestelde prijzen zijn prijzen die moeilijk deelbaar zijn. In geval van 

deelname door een team bepaalt het team zelf welk lid uiteindelijk de prijs ontvangt. Prijzen 

kunnen niet worden (in)geruild.   

• Mochten zich situaties voordoen waarbij bovenstaande regels niet toereikend zijn, dan 

beslist het bestuur van ToH in samenspraak met de sponsor(en). Over beslissingen kan 

niet meer worden gediscussieerd of gecorrespondeerd.   

• Om alle schijn van belangenverstrengeling en bevoordeling weg te nemen, zijn de 

organisatoren (Martijn Bot en Bart-Jan Prak) en (representanten van) sponsoren 

uitdrukkelijk uitgesloten van het meedingen naar de prijzen (maar ze vogelen uiteraard wel 

mee!). Mocht één van hen toch de soort van de dag vinden, dan komt de eerste prijs toe 

aan de persoon die de één-na-beste soort van de dag gevonden heeft.  

  

Heel veel plezier en succes gewenst!  


