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Roofvogeltrek over Elten in 2012

Het najaar van 2012 was een gedenkwaardig 
jaar. Hieronder een verslag per week welke 
in vergelijkbare vorm op www.vogelwerk-
groeparnhem.nl staat onder Roofvogeltrek/
Overzicht 2012. Onder Doortrekgrafieken 
staan ze bijgewerkt t/m 2012. Op www.
trektellen.nl zijn de aantallen per dag 
ingevoerd en zijn ook foto’s van soorten en 
de telpost te vinden. 

Week 31: 30 juli-5 augustus
In deze eerste week werd er op 3 dagen 
geteld goed voor bijna 17 uur. De spits werd 
afgebeten door Rob Vogel met een telling 
op 29 juli, de dag voor het begin van deze 
standaardweek waarin 2 tellingen werden 
gedaan. Af en toe viel er een bui en de wind 
kwam vooral uit W-richtingen. De totalen: 
Wespendief 5, Zwarte wouw 1 (ad op 29 
juli), Bruine kiekendief 3, Sperwer 1, Buizerd 
1, Torenvalk 1, Roodpootvalk 1 (man, ad), 
Boomvalk 2, Zwarte ooievaar 1 (ad) en 
Ooievaar 36. Nou dat was nog eens een mooi 
begin met veel soorten. De Roodpootvalk 
was de op 3 na vroegste vanaf 1996. De 3 
Bruine kieken waren het hoogste aantal op 
een dag (was 2) in de eerste week. De 36 
Ooievaars was het op één na hoogste aantal 
(110 op 28 aug 2004) op een dag. Op de 
telpost was er een depot van compost. 

Week 32: 6-12 augustus
Aanwezig waren we op 4 dagen samen goed 
voor bijna 20 teluren. De wind was eerst NW 
maar draaide later in de week naar O en het 
was meest droog. Gezien werden Wespendief 
13, Rode wouw 1 (juv), Bruine kiekendief 1, 
Sperwer 3, Buizerd 2, Torenvalk 2, Boomvalk 
1 en Ooievaar 14. Wederom een soortenrijke 
week. De Rode wouw was de op één na (1 

aug 2000) vroegste. Verder leuk waren de 
vlinderende Wespendieven, 1 Slechtvalk en 
een nieuwsgierige Wezel. De compost was 
over het land verspreid en de telpost lag er 
weer strak bij. 

Week 33: 13-19 augustus
Alweer de derde week en daarin werden 4 
tellingen gedaan van bijna 21 uur. Het weer 
was goed en de wind meest uit ZO en op de 
laatste twee dagen steeg de temperatuur 
naar tropische waarden. Op die twee dagen 
was de telpost bezet, vooral in de schaduw, 
en de zweetdruppels waren niet voor niets. 
Wespendief 28, Rode wouw 1 (juv), Bruine 
kiekendief 1, Sperwer 2, Buizerd 1, Torenvalk 
4, Boomvalk 3 en Ooievaar 11. Ter plaatse op 
de laatste dag maar liefst 12 Wespendieven 
en de hele week een Slechtvalk. De Rode 
wouw was de op drie na (zie week eerder en 
17 aug 2002) vroegste. De topdag was de 
zondag met maar liefst 16 Wespendieven, 
waarmee het de op 10 na beste dag was 
voor de soort. De soort lijkt een goed jaar 
te hebben want de aantallen zijn duidelijk 
hoger dan we normaal zien. Ook weer een 
soortenrijke week en we kunnen stellen dat 
alleen voor deze periode Visarend en Grauwe 
Kiek nog ontbreken. 

Week 34: 20-26 augustus
Op slechts 2 dagen werd er een telling uitge-
voerd samen in totaal 11 uur. De wind kwam 
voornamelijk uit ZW-richtingen en de meeste 
neerslag viel op de laatste dag. De totalen: 
Wespendief 11, Sperwer 1 en Boomvalk 1, 
alles gezien op de vrijdag. Jammer genoeg 
stond er niemand op de zaterdag (achteraf 
best leuke dag) of de dagen voor vrijdag. 



- 116 -     Vlerk 30/3   |   september 2013   |   Roofvogeltrek over Elten in 2012

Rode Wouw adult, Elten, 31 oktober 2012
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Week 35: 27 augustus-2 september
In de laatste week van augustus werd er op 
3 dagen een telling gedaan samen goed 
voor ruim 21 teluren. De wind kwam vooral 
uit W- en ZW-richtingen met uitzondering 
van de eerste en laatste dag toen het bijna 
Z was. Over het algemeen was de kracht 
zwak 1 tot 2 soms 3. De totalen: Wespendief 
15, Bruine kiekendief 1, Sperwer 4, Buizerd 
10, Visarend 2, Torenvalk 2, Boomvalk 4 en 
Ooievaar 2. De beste dag was de woensdag 
toen er o.a. 13 Wespendieven werden 
genoteerd en ook de dag dat de windkracht 
3-4 haalde. Thermiek was er op veel dagen 
aanwezig maar daarnaast blijkt ook de wind 
belangrijk. De Wespendief stevent af op een 
bovengemiddeld jaar, wat na een aantal 
magere jaren een mooi begin is van dit 
seizoen. Verder leuks waren ter plaatse een 
Paapje en Slechtvalk en een overvliegende 
Goudplevier en Gierzwaluw. September is 
altijd de soortenrijkste maand en de eerste 2 
dagen hebben al een voorzetje gegeven.

Week 36: 3-9 september
In de eerste volledige week van september 
werd er op 3 dagen een telling uitgevoerd 
samen goed voor 19 uur. Het was de hele 
week droog en de wind kwam vooral uit 
W-richtingen maar ook N en Z kwamen voor. 
De temperatuur was de hele week iets boven 
20º C, maar in het weekend ging het kwik 
nog bijna naar 30º C. De totalen: Wespendief 
6, Bruine kiekendief 2, Blauwe kiekendief 1, 
Sperwer 7, Buizerd 11, Visarend 2, Torenvalk 
4 en Boomvalk 3. Een soortenrijke week 
zoals we dat van september gewend zijn 
maar de aantallen vielen een beetje tegen. 
Voor de Wespendief is het seizoen al 
weer bijna afgelopen; bij een gemiddeld 
jaar zullen we in de komende weken nog 
enkele exemplaren zien. De kans is daarbij 
het grootst op jonge vogels, als die zijn 
uitgevlogen. Ander leuks waren een Tapuit 
en het eerste groepje Zwarte mezen. Er zijn 
ook signalen dat er weer Gaaien on the move 
zijn en of dat ook bij ons te zien is kunnen 
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we de komende weken beleven. Na een 
lange periode van mooi en stabiel weer zien 
we vaak dat het voortkabbelt zonder hoge 
aantallen, zeker als de wind ook uit ongun-
stige richtingen komt. In de komende dagen 
valt er enige neerslag maar in het weekend 
lijkt het droog te worden, grote kans dat de 
aantallen dan weer aantrekken. 

Week 37: 10-16 september
Bijna 19 uur werd er geteld verdeeld over 
drie dagen. De wind kwam alleen uit 
W-richting en op een aantal dagen viel er 
wat neerslag. Gezien is er Wespendief 3, 
Bruine kiekendief 2, Sperwer 17, Buizerd 
15, Visarend 1, Torenvalk 1, Smelleken 1 en 
Boomvalk 12. Het aantal Wespendieven dat 
nu nog volgt is op één hand te tellen. Op de 
zondag maar liefst 9 Boomvalken en dat is de 
op één na beste (is 12) dag ooit. Het eerste 
Smelleken werd op de zaterdag gezien en 
slechts 11 waren er vroeger in de voorgaande 
jaren. De Visarend was de 201e vanaf 1996 
bij Elten, dus vorige week had we nr. 200. Het 
weer was nog steeds hetzelfde als de vorige 
week, waardoor er niet echt verandering 
kwam in de aantallen. 

Week 38: 17-23 september
De hele week was het weer enigszins 
wisselvallig met op elke dag wel wat neerslag 
en meest kwam de wind uit ZW-richtingen. 
Op zaterdag was de wind NNW en op de 
zondag zelfs O. Dat was ook meteen de beste 
dag. Er is geteld op 3 dagen samen goed 
voor ruim 17 uur. De totalen: Wespendief 
1 (juv), Bruine kiekendief 7, Sperwer 17, 
Buizerd 114, Visarend 2, Torenvalk 6, Ooievaar 
6 en Lepelaar 12. Veruit de beste dag was 
de zondag (1e 100+ dag van het jaar) vooral 
ingegeven door het hoge aantal van 96 
Buizerds. In de middag trok de wind aan en 

dat resulteerde in mooie Buizerdtrek. Hoogst 
aantal Buizerd ooit t/m 23 sept, was 61 op 
15 sept 2008 en 54 op 23 sept 2000. De 
zaterdag was een goede dag voor de Bruine 
kiekendief (5) waarbij er één samen met een 
Wespendief langskwam. Nog een aantal late 
Ooievaars passeerden op de woensdag en op 
de zaterdag werden op diverse posten in den 
lande Lepelaars gezien en verrassend ook bij 
Elten.

Week 39: 24-30 september
Op 5 dagen werd er geteld samen goed 
voor bijna 30 uur. De wind kwam uit 
Z-ZW-richtingen en op de meeste dagen 
viel er iets neerslag. De totalen: Rode wouw 
1, Bruine kiekendief 4, Grauwe kiekendief 1, 
Havik 2, Sperwer 76, Buizerd 157, Visarend 
6, Torenvalk 4, Smelleken 6 en Boomvalk 7. 
September staat te boek als de soortenrijkste 
maand maar dat kwam deze week pas echt 
naar boven. Hadden we ons er al bij neerge-
legd dat we geen Grauwe kiekendief meer 
zouden zien, kwam er op dinsdag toch nog 
één langs. Het was de elfde ooit en ook de 
laatste (was 16 sept 2011). Het was de beste 
week dit jaar voor de Visarend; september is 
de maand voor deze soort maar in sommige 
jaren worden ook in oktober nog flinke 
aantallen gezien. Dit najaar is dat dus heel 
goed mogelijk. Het was ook een goede week 
voor Sperwer en Buizerd met de beste dag 
zondag met resp. 39 en 70 ex. Voor 1 oktober 
de beste dag ooit voor de Sperwer (was 26 ex 
op 30 sept 2011) en voor Buizerd de op twee 
na beste (na 120 op 29 sept 2010 en de 96 op 
23 sept jl). Ander leuks was trek van Zwarte 
mees, Appelvink, op twee dagen Casarca’s, 
Beflijster en IJsgors. 
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Week 40: 1-7 oktober
In de eerste week van oktober werd er op 
5 dagen geteld in ruim 28 uur. De wind 
was in de eerste 5 dagen ZW en de laatste 
2 NW. Regen viel er vooral op woensdag 
t/m zaterdag. Op de zaterdag was er ook 
de EBW en die was in de ochtend nat maar 
in de middag klaarde het op, waardoor het 
toch nog een aardige dag werd. De totalen: 
Rode wouw 1, Bruine kiekendief 7 (500e 
ooit, dinsdag), Blauwe kiekendief 2, Sperwer 
51, Buizerd 111, Visarend 2, Smelleken 4, 
Boomvalk 2 en Slechtvalk 2 (eerste trekkers 
dit seizoen). Negen soorten roofvogels is 
een mooi aantal voor begin oktober. De 
verwachte toename van Sperwer en Buizerd 
bleef uit door het wisselvallige weer. Voor 
de komende week zijn de kansen hoog 
omdat de weerverwachtingen vrij gunstig 
zijn. Zuid-Zweden zit nog onder invloed van 
een lage druk maar vanaf woensdag krijgt 
de hoge druk daar ook meer vat. Ander 
leuks deze week was Europese kanarie 1, 
Goudplevier 1, Grote zilverreiger 12, Tapuit 1, 
Paapje 1, Beflijster 2 en ter plaatse Visarend 
en Slechtvalk. 

Week 41: 8-14 oktober
In de tweede week van oktober werd er 
op 6 dagen geteld goed voor ruim 31 uur 
telplezier. In de eerste vier dagen was de 
wind vooral O, maar in de laatste drie ZO-ZW. 
Neerslag viel er op donderdag t/m zaterdag. 
De totalen: Wespendief 1 juv (op 3 na laatste), 
Rode wouw 3, Zeearend 1 (1kj op zondag), 
Blauwe kiekendief 4, Havik 1, Sperwer 
106, Buizerd 289, Visarend 3, Torenvalk 6, 
Smelleken 6, Boomvalk 1 en Slechtvalk 2. 
Goede dagen waren de donderdag met 
105 rovers en zondag met 213. Die laatste 
dag was ook de soortenrijkste (10) en de 
12 soorten voor de week is bijzonder hoog. 

Zo waren er late soorten als Wespendief en 
Boomvalk, maar de klapper was toch wel 
de Zeearend op zondag. Het was de 8e ooit 
bij Elten en pas de 2e in de afgelopen 7 jaar. 
De vogel was iets eerder (14.20) gezien bij 
Zeddam door Edwin Witter en zijn Groningse 
vogelvrienden en om 14.40 passeerde de 
vogel oost van de telpost. De afgelegde 
afstand was >=8,5 km. De 67 Sperwers op 
zondag was de op 8 na beste dag ooit. Dat 
was ook wel nodig want tot op heden was 
het een beetje magertjes met deze vogel-
jager. Op woensdag werd de 300e Smelleken 
ooit genoteerd. De Boomvalk is een latertje 
maar in de voorgaande 16 jaar zijn er nog 
9 na 14 oktober gezien. Vinken, lijsters en 
Veldleeuweriken deden het ook goed deze 
week. Verder leuk was een Klapekster ter 
plaatse op de laatste 2 dagen. 

Week 42: 15-21 oktober
Het was een weekje wel, tjonge. Op 6 dagen 
een telling samen goed voor bijna 40 uur 
telplezier. Maar op voorhand was het weer 
niet ideaal want de wind was vooral ZW-Z 
de hele week en alleen de laatste dag NO, 
met bijna dagelijks neerslag. Echter de 
praktijk was anders met op 5 dagen 100+ 
en op vrijdag 400+ en op maandag bijna 
700+ rovers. De totalen: Rode wouw 12, 
Blauwe kiekendief 3, Sperwer 495, Buizerd 
1318, Torenvalk 4 en Smelleken 14. Bij de 
Sperwer ging maar liefst op 3 dagen het 
dagrecord (2x 105 en 166) over de kop en bij 
de Buizerd de derde dag (585 op maandag) 
ooit. De jaarrecords (is niet ons doel maar wel 
leuk) van Rode Wouw, Sperwer en wellicht 
ook weer Buizerd kunnen weer worden 
aangescherpt de komende weken. Met het 
mooie weer, dalende temperaturen en de 
oostenwinden heeft de komende periode 
waarschijnlijk meer voor ons in petto. Ook 
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andere soorten zoals Vink, Veldleeuwerik, 
Houtduif en lijsters deden het goed in deze 
week.

Week 43: 22-28 oktober
In deze laatste volledige oktoberweek werd 
er op 5 dagen geteld in ruim 29 uur. De wind 
was de hele week N-ONO, alleen de laatste 
dag draaide die naar ZW. Die laatste dag 
was ook de beste dag (258 rovers), maar de 
maandagmiddag deed er met 254 weinig 
voor onder. Echter er was ook een woensdag 
met slechts 2 roofvogels toen het nevelig 
en grijs was. De totalen: Rode wouw 3, 
Sperwer 85, Buizerd 536, Ruigpootbuizerd 
1, Torenvalk 8, Smelleken 1, Slechtvalk 1 en 
Kraanvogel 15. Hoewel minder gepiekt ging 
het goed door met de trek van de eerste drie 
soorten. De Rode wouw is nu het beste jaar 
ooit met nu al 22 op de teller. De Ruigpoot 
zat in een bel van 40 Buizerds en was de 
eerste van het jaar en de 17e ooit. Opvallend 
waren Torenvalken in groepjes Buizerds. De 
Kraanvogels werden op zaterdag gezien heel 
ver weg in de BRD. De laatste dag (zondag) 
was waarschijnlijk het resultaat van de kleine 
opleving bij Falsterbo op zaterdag. Dat 
gebeurde ook weer bij Falsterbo op zondag, 
het resultaat daarvan kunnen we wellicht 
de komende dagen zien. De 35.000ste rover 

vanaf 1996 werd genoteerd op zondag, een 
prachtig resultaat! Leuk waren diverse Grote 
zilverreigers, 2 Witgat, 1 Beflijster en 1 IJsgors. 

Week 44: 29 oktober- 4 november
In de eerste week met novemberdagen is er 
geteld op 4 dagen samen goed voor bijna 
21 uur telplezier. De wind was alle dagen 
tussen Z en ZW en de kracht was wisselend. 
Bijna iedere dag viel er wat neerslag alleen 
op woensdag was het droog met een goede 
windkracht (3) en ook nog wat zon, dat was 
ook de beste dag. De totalen: Rode wouw 4 
(alle op woe), Buizerd 203, Smelleken 2 en 
Slechtvalk 1. Verder leuks waren 1 Beflijster, 
2 Kleine rietgans en 2 Raaf. Op woensdag 
werden 108 Buizerds genoteerd, wat de 
beste buizerddag is voor deze week. Van 
Rode wouw hebben we er nu 26 geteld, het 
hoogste aantal ooit. De 4 op woensdag de 
31e is de op 5 na beste dag. Laat in seizoen 
want alle topdagen waren tot dusver tussen 
9-15 oktober. Op zondag werden de 900ste 
Sperwer en de 2750ste Buizerd van het 
seizoen gezien. Beide stevenen af op een 
recordjaar en veel andere soorten hebben 
een bovengemiddeld jaar. Alleen Blauwe 
kiekendief en Slechtvalk blijven wat achter, 
maar dat zijn ook soorten die in november 
nog kunnen passeren. 

Figuur 2. Seizoensverloop SperwerFiguur 1. Totaal per jaar van de Sperwer
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Tabel 1. Aantallen per jaar van roofvogels en enkele andere soorten bij Elten in 1996-2012

soort 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Wespendief Pernis apivorus 11 18 69 92 117 43 193 31 81
Zwarte Wouw Milvus migrans - - - - 1 1 - 3 4
Rode Wouw Milvus milvus - 3 2 9 4 3 8 9 21
Zeearend Haliaeetus albicilla - - - 2 1 1 - - 2
Slangenarend Circaetus gallicus - - - 1 - - - - -
Bruine Kiekendief Circus aeruginosus 3 11 4 43 38 45 23 13 20
Steppekiekendief Circus macrourus - - - - - - - - 1
Blauwe Kiekendief Circus cyaneus 10 2 2 6 14 28 27 11 20
Grauwe Kiekendief Circus pygargus - - - - 2 1 - - -
Havik Accipiter gentilus 3 - 4 3 6 9 4 7 7
Sperwer Accipiter nisus 183 154 254 616 539 743 386 347 380
Buizerd Buteo buteo 512 711 505 2258 1094 1762 1052 1006 1259
Steppebuizerd Buteo buteo vulpinus - - - - - - - - 1
Arendbuizerd Buteo rufinus - - - - - - - 1 -
Ruigpootbuizerd Buteo lagopus - - - 1 - - 4 1 1
Schreeuwarend Aquila pomarina - - - - 1 - - - -
Visarend Pandion haliaetus 3 5 10 9 10 31 13 7 4
Torenvalk Falco tinnunculus 9 2 10 22 58 82 18 33 33
Roodpootvalk Falco vespertinus 4 - 1 10 10 11 9 1 7
Smelleken Falco columbaris 6 1 4 10 25 34 17 15 22
Boomvalk Falco subbuteo 13 19 12 60 57 31 32 16 39
Sakervalk Falco cherrug - - - - - - - - -
Slechtvalk Falco peregrinus 1 1 3 6 9 11 4 1 7
valk spec. Falco spec. - - - 2 - - - - -

totaal 758 927 880 3150 1986 2836 1790 1502 1909
aantal soorten 12 11 13 16 17 16 14 16 18

Zwarte Ooievaar Ciconia nigra - - 1 15 7 3 - 11 4
Ooievaar Ciconia ciconia 1 2 2 4 - 5 2 5 124
Kraanvogel Grus grus - - - - 1 32 604 - -

aantal tellingen 25 26 46 54 68 85 81 75 87
teluren 99 102 180 307 374 484 477 444 535

Eltenberg, 11 september 2013
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soort 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 totaal

Wespendief Pernis apivorus 160 98 71 145 32 78 76 84 1399
Zwarte Wouw Milvus migrans 1 - 2 - 1 - 6 1 20
Rode Wouw Milvus milvus 4 3 9 7 12 12 20 26 152
Zeearend Haliaeetus albicilla - - - - 1 - - 1 8
Slangenarend Circaetus gallicus - 1 - - - - - - 2
Bruine Kiekendief Circus aeruginosus 27 31 5 43 44 53 71 28 502
Steppekiekendief Circus macrourus - - - - 1 - - 2
Blauwe Kiekendief Circus cyaneus 25 9 13 16 10 8 34 12 247
Grauwe Kiekendief Circus pygargus - - - 1 2 2 2 1 11
Havik Accipiter gentilus 6 3 4 5 5 6 8 6 86
Sperwer Accipiter nisus 384 431 304 521 325 742 771 924 8004
Buizerd Buteo buteo 1253 1227 1398 1115 850 1638 2542 2786 22968
Steppebuizerd Buteo buteo vulpinus - - - - - - - - 1
Arendbuizerd Buteo rufinus - - - - - - - - 1
Ruigpootbuizerd Buteo lagopus 1 - - - 1 1 6 1 17
Schreeuwarend Aquila pomarina - - - - - - - - 1
Visarend Pandion haliaetus 16 8 2 18 6 6 48 18 214
Torenvalk Falco tinnunculus 36 46 49 48 32 99 91 42 710
Roodpootvalk Falco vespertinus - 3 4 7 4 12 1 1 85
Smelleken Falco columbaris 15 25 18 11 6 32 47 35 323
Boomvalk Falco subbuteo 27 31 20 32 38 59 50 36 572
Sakervalk Falco cherrug - - - - - 1 - - 1
Slechtvalk Falco peregrinus 6 11 7 7 8 16 13 6 117
valk spec. Falco spec. - - - - 1 - 2 - 5

totaal 1961 1927 1906 1976 1379 2765 3788 4008 35448
aantal soorten 14 14 14 14 18 16 16 17 23

Zwarte Ooievaar Ciconia nigra 1 1 - 2 1 2 5 1 54
Ooievaar Ciconia ciconia 3 3 - 48 65 33 81 69 447
Kraanvogel Grus grus - - 4 11 1 3 15 671

aantal tellingen 99 83 70 74 83 78 75 61 1170
teluren 576 467 376 421 443 489 422 306 6502

vervolg Tabel 1. Aantallen per jaar van roofvogels en enkele andere soorten bij Elten in 1996-2012

Eltenberg, 11 september 2013
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Week 45: 5-11 november
Op 3 dagen werd er geteld in ruim 9 uur. De 
wind kwam uit W-Z en bijna dagelijks viel er 
wat neerslag. De totalen: Blauwe kiekendief 
1, Havik 1, Sperwer 3, Buizerd 3 en Smelleken 
1 (de op 6 na laatste ooit). 
In de weken erna werd er nog op 2 dagen (6 
uur) een telling gedaan. De totalen: Blauwe 
kiekendief 1, Havik 1, Sperwer 1 en Buizerd 
15. 

Na het goede jaar 2011 hadden we niet 
durven hopen op nog een dergelijk prachtig 
jaar. Maar liefst 17 soorten roofvogels 
werden er gezien. Een groot deel daarvan 
had een bovengemiddeld jaar met de meest 
opvallende Rode wouw, Sperwer en Buizerd. 
Onder gemiddeld waren Zwarte wouw, 
Roodpootvalk en Slechtvalk. Ondanks de 
goede jaren laat het aantal tellingen en 
uren een daling zien in de recente jaren. 
Voor het meten van de jaarlijkse aantallen is 
het belangrijk dat de inzet zoveel mogelijk 

vergelijkbaar is. Ook voor het monitoren van 
leeftijd, geslacht, vlieghoogte en richting en 
invloed weer e.d. is dat belangrijk. 

2013
Op het moment van schrijven kunnen we nu 
al spreken van een memorabel jaar. Op 25 
en 26 augustus hadden we een recordgolf 
van Wespendieven over ZO-Nederland met 
bij Elten resp. 471 en 47 ex. Een filmpje van 
een groep van 90 op YouTube van Edwin 
Witter ging de hele wereld over. Ook op 6 
september weer een opleving met 57 ex. 
In de eerste 2 weken zijn 5 Zwarte wouwen 
gezien. Door de O-wind werd ook al 6x een 
Roodpootvalk genoteerd. Kortom een mooi 
begin van bijzonder jaar. Assistentie en extra 
tellers zijn heel welkom en informatie is te 
verkrijgen bij de auteur.

Jan Schoppers
Jan.schoppers@sovon.nl

Tellers bij Elten, 14 oktober 2011
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