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Programma 

 

Vrijdag 3 juni 

 

Deelnemers welkom vanaf 18u30 in de Hoeve Chapauveau, temidden van het akkerplateau 

van Outgaarden  (Rue de Chapeauvau 2, 1357 Hélécine). Er zullen wegwijzers staan vanaf 

afrit 26 (Jodoigne) op E40. 

 

 

 

 

 

 

Om 19u30 schuiven we aan tafel voor het avondmaal en  

lichten we het opzet en praktische werkwijze van het  

zoekweekend toe. Gerald Driessens helpt ons met een  

lezing uit de lastige determinatiekwesties voor kiekendieven.  
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Zaterdag 4 juni 

 

De weekenddeelnemers maken met een ontbijt om 6u30 een vroege start. Na een korte 

briefing en het samenstellen van zoekteams is iedereen om 7u30 op de baan. Een ruime 

delegatie van de Nederlandse Werkgroep Grauwe Kiekendief versterkt de teams en geeft 

praktische tips bij het speurwerk.  

 

 

 

De dagzoekers worden met verwelkomd met koffie vanaf 7u30. Wees op tijd, want uiterlijk 

om 8u15 wordt iedereen met kaart en instructies de Haspengouwse akkers ingestuurd! 

Vanaf 17u30 komen we terug samen op de hoeve en verzamelen we alle waarnemingen op 

een grote kaart (broedkoppels grauwe of blauwe kiek worden gevierd met gerstenat). 

 

Om 19u00 schuiven de weekenddeelnemers aan tafel.  

 

Vanaf 21u00 is iedereen welkom op een  

heuse primeur: Ben Koks, bezieler  

van de Werkgroep Grauwe Kiekendief en  

Wouter Vansteelant (mede-bezieler van  

Batimu Raptor Count) geven in hun geheel  

eigen olijke stijl een duo-lezing over de  

grauwe kiekendief en de fascinerende  

roofvogeltrek. 
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Zondag 5 juni 

 

De weekenddeelnemers maken opnieuw een vroege start voor een halve dag zoekwerk.  

Dagzoekers worden opnieuw verwelkomd met koffie vanaf 7u30 en worden stipt op tijd om 

8u15 het veld in gestuurd. Opgelet, dagzoekers nemen hun lunchpakket zelf mee.  

 

 

 

Om 13u00 verzamelen de weekenddeelnemers in de hoeve en overlopen we de resultaten 

bij een gezamenlijke lunch. Terwijl de tenten worden opgekraamd beraadt de jury 

(werkgroep grauwe gors en gastjury-lid Ben Koks) zich over de meest verdienstelijke 

prestatie van het weekend: hij of zij wint de Kiek ’n Gors Award 2016 (en daarmee zijn/haar 

gewicht in diepvriesgroentjes).  

Rond 15u00 vertrekken de weekenddeelnemers huiswaarts en vanaf 16u00 verzamelen de 

dagzoekers aan de hoeve met de laatste zoekresultaten. Met een drankje sluiten we met hen 

het weekend af.  

 

Inschrijven 

Inschrijven is verplicht en kan op www.grauwegors.be. Geef al je vragen of opmerkingen 

mee in het inschrijvingsformulier of mail/bel ons op kiekngors@grauwegors.be of 

0496/253499 

Weekenddeelnemers kunnen inschrijven tot uiterlijk 29 mei. Het aantal deelnemers is 

beperkt tot 30. Van dagzoekers krijgen we graag voor 2 juni een seintje. 

Alle deelnemers krijgen vooraf nog een mailtje met bevestiging van inschrijving. 

http://www.grauwegors.be/
mailto:kiekngors@grauwegors.be
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Praktisch 

 

Een kaartje met wegbeschrijving wordt weldra online gezet. Weekenddeelnemers die vrijdag 

met de trein (Tienen) willen komen geven vooraf een seintje (kiekngors@grauwegors.be) en 

worden aan het station afgehaald.  

Wat neem je mee? 

- Verrekijker natuurlijk en eventueel telescoop en/of fototoestel met telelens voor 

determinatiekwesties of het aflezen van wingtags 

- Kampeerstoeltje – voor op je gemak te speuren 

- Slaapzak, matje en eventueel tent (er zijn drie slaapzaaltjes) 

- Brooddoos en thermos (wij zorgen dat beiden gevuld worden) 

- Voor de chauffeurs: een goede GPS (of smartphone met routeplanner) 

- Goesting en engelengeduld 

 

mailto:kiekngors@grauwegors.be

