
Zaterdag 16 mei 2020: Top-of-Holland Vogeldag! 
 

Bart-Jan Prak, Andries Zijlstra, Durk Lautenbag en Janneke Lautenbag-Slot 

 
 

De Top of Holland Vogeldag wordt voor de 15e keer georganiseerd en wel op zaterdag 16 

mei 2020.  

 

"Soort van de dag" 

Het concept is bekend: alleen of in teamverband lekker vogelen, zoveel mogelijk 

mooie soorten ontdekken en deze waarnemingen met elkaar delen. Het startschot 

is om 00:00 en je zoekgebied is: Groningen, Friesland en Drenthe. De dag wordt 

om 18.00 uur feestelijk afgesloten met een prijsuitreiking en BBQ bij vogel- en 

zoogdierenopvang De Fûgelhelling in Ureterp.  

 

Wat valt er te winnen? Naast eeuwige roem, wint het team dat de supersoort van de dag 

ontdekt een fantastische prijs welke beschikbaar wordt gesteld door onze hoofdsponsor Foto 

Sipkes (www.verrekijkerwinkel.nl) uit Groningen. 

 

"Verloting" 

Ook dit jaar stelt Martijn Bot namens Birding Holland (www.birdingholland.nl) een zee-

excursie ter beschikking! Deze zal worden verloot onder de aanwezigen aan het eind van de 

dag bij De Fûgelhelling.  

 

 

 

 

 

https://www.dutchbirding.nl/static/images/070-birding/TOH_logo.jpg
https://www.dutchbirding.nl/static/images/070-birding/TOH_logo.jpg
http://www.fotosipkes.nl/
http://www.birdingholland.nl/


 

Opgave 

Opgeven kan via email (topofholland@gmail.com), of op onze Facebookpagina 

(www.facebook.com/topof.holland) of via de aanmeldknop op www.lauwersmeer.com (knop 

Top-of-Holland). Geef hierbij ook aan of je mee komt BBQ’en. De kosten voor de BBQ zijn 

€10 p.p., de eventuele opbrengst komt ten goede van De Fûgelhelling. Belangrijk: Je kunt 

alleen voor de prijs in aanmerking komen wanneer je je hebt opgegeven. Het doorgeven van 

de soorten kan via de WhatsApp-groep, telefonisch bij Andries Zijlstra en Durk Lautenbag, 

via Dutch Bird Alerts of via http://toh.waarneming.nl/ (installeer daarvoor ObsMapp op je 

smartphone). 

Mobiele telefoonnummers: 

Andries Zijlstra: 06 51797211 

Durk Lautenbag: 06 50896994 

 

Foto van de dag  
Ook dit jaar looft James Lidster namens Scopac (www.scopac.co.uk) weer een 

telescoopdrager (Scopac plus) uit voor de meest originele "Vogeldag-foto van de dag". Er is 

één voorwaarde: er mag geen vogel prominent of als hoofdthema op de foto staan! Stuur je 

foto vóór zaterdag 30 mei op naar topofholland@gmail.com! Door middel van een stemming 

op Facebook zal uiteindelijk de winnaar worden bepaald. 

 

Houd voor alle informatie, aanmelden en meer de volgende bronnen in de gaten: 

•   Onze Facebookpagina: www.facebook.com/topof.holland (Stuur een vriendschapsverzoek 

en je blijft snel en compleet op de hoogte van alle ontwikkelingen) 

•   www.lauwersmeer.com (o.a. aanmelden, puntenlijst en reglementen) 

•   Ons mailadres: topofholland@gmail.com (aanmelden, vragen etc.) 

 

 

Graag zien wij een ieder op zaterdag 16 mei 2020! 
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