Van: Kiekjesdief <info@kiekjesdief.nl>
Onderwerp: Antw.: Jager identificatie
Datum: 11 september 2013 17:05:10 GMT+02:00
Op 11 sep 2013, om 15:51 heeft Gerjon Gelling het volgende geschreven:

Daar valt weinig aan toe te voegen. Leuke waarneming.
Van: Rinse van der Vliet [mailto:rinsev@hotmail.com]
Verzonden: woensdag 11 september 2013 15:39
Aan: Martin Lok
CC: Gerjon Gelling; Wim van Yperen
Onderwerp: RE: Jager identificatie

Hoi Martin e.a.,
Klassieke 1e kj KleinSTE Jager, omdat:
-Weinig wit op buitenvlag van bovenzijde van slechts P8-10
-Moeilijk te zien, maar lange, stompe(?) verlengde R1 (midd sp)
-Slank
-Zwaartepunt op borst
-Vrij smalle vleugelbasis en daardoor lang achtereind
-Koud gekleurd (geen (roest)bruin tinten)
-Ronde kop (ongeveer als stormmeeuw)
-Korte dikke snavel met duidelijk donkere contrasterende distale helft
-Donker/licht bandering op: oksels, bsdv en osdv.
-Niet diagnostisch,, maar wel suggestief: borstbandje.
Kun je zonder meer invoeren op wrn.nl
Rinse

From: m2lok@casema.nl
Subject: Jager identificatie
Date: Wed, 11 Sep 2013 15:07:28 +0200
CC: gerjon@gelling.eu; info@kiekjesdief.nl
To: rinsev@hotmail.com
Rinse, Gerjon,
Wat vinden jullie van deze jager, vanmorgen in Scheveningen? De tekening deed me denken
aan een juv Kleinste Jager: grijsbruin, niet warm-bruin, weinig wit op de vleugel, gebandeerde
staart, veel zwart op de snavel (maar minder dan de helft), lichte borstvlek, zie foto's van Wim
van Yperen. Het postuur doet me een beetje twijfelen. Wat vinden jullie er van?
Martin
Begin doorgestuurd bericht:

Van: Wim <info@kiekjesdief.nl>
Onderwerp: Wim heeft een album met u gedeeld.
Datum: September 11, 2013 1:53:51 PM GMT+02:00
Aan: m2lok@casema.nl
Antwoord aan: Wim <info@kiekjesdief.nl>
U wordt uitgenodigd om het fotoalbum van Wim te bekijken: Jager 11
september 2013
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Jager 11 september 2013
11 sep. 2013
van Wim
Album weergeven
Diavoorstelling afspelen

Bericht van Wim:
Martin,
Hier een eerste bewerking. Kan je daar iets mee?
Als u problemen ondervindt bij het weergeven van dit e-mailbericht, kopieert en plakt u het volgende in uw browser:
https://picasaweb.google.com/lh/sredir?
uname=wvanyperen&target=ALBUM&id=5922332145897211681&authkey=Gv1sRgCOjl8rbTw-eo1wE&feat=email
Als u uw foto's wilt delen of een melding wilt ontvangen wanneer uw vrienden foto's delen, START_LINKmeldt u zich aan
voor uw eigen gratis account voor Picasa WebalbumsEND_LINK.
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Van: Kiekjesdief <info@kiekjesdief.nl>
Datum: 11 september 2013 14:47:14 GMT+02:00
Aan: Marijke en Martin Lok <m2lok@casema.nl>
Onderwerp: Antw.: Wim heeft een album met u gedeeld.
Ha die Martin,
Ik vind dat prima. Ik houd het vooralsnog op een juveniel Middelste, maar ja....wie ben ik in dezen???
Groet,
Wim van Yperen
kiekjesdief.nl
info@kiekjesdief.nl

Op 11 sep 2013, om 14:43 heeft Marijke en Martin Lok het volgende geschreven:
Hi Wim,
Blijft moeilijk. Het kleed is sprekend dat van een juveniele Kleinste Jager maar ik vind het postuur meer dat van een Kleine
Jager. Vind je het goed dat ik de foto's doorstuur naar Rinse van der Vliet en Gerjon Gelling om hun mening te horen?
Martin

Op Sep 11, 2013, om 1:53 PM heeft Wim <info@kiekjesdief.nl> het volgende geschreven:

U wordt uitgenodigd om het fotoalbum van Wim te bekijken: Jager 11
september 2013

<email.jpg>

Jager 11 september 2013
11 sep. 2013
van Wim
Album weergeven
Diavoorstelling afspelen

Bericht van Wim:
Martin,
Hier een eerste bewerking. Kan je daar iets mee?
Als u problemen ondervindt bij het weergeven van dit e-mailbericht, kopieert en plakt u het volgende in uw
browser:
https://picasaweb.google.com/lh/sredir?
uname=wvanyperen&target=ALBUM&id=5922332145897211681&authkey=Gv1sRgCOjl8rbTw-eo1wE&feat=email
Als u uw foto's wilt delen of een melding wilt ontvangen wanneer uw vrienden foto's delen, START_LINKmeldt u
zich aan voor uw eigen gratis account voor Picasa WebalbumsEND_LINK.
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