PRIJSVRAAG

DERDE

EN EEN

NA LAATSTE

EDITIE

Vanwege
de vakantie
is er ook in deze
aflevering
van onze vragenrubriek
een behoorlijke
stagnatie
opgetreden
in de beantwoording
van de over het algemeen
voor een
beetje
all round gids toch eenvoudige
vragen.
Van zeker nog 5 gidsen,
die deze antwoorden
zo op kunnen schrijven,
maar waarvan
ik weet,
dat ze met vakantie
zijn, verwacht
ik nog
een teken van leven. Na rijp beraad
is dan
ook besloten
de inzendtermijn
met 2 maanden
te verlengen
evenzo
de beantwoording
van de
tweede
editie tegelijkertijd
met de derde editie te behandelen.
U kunt Uw antwoorden
dus
nog insturen
van de tweede
reeks en wel voor
eind november
1989. Er zijn ook vragen
binnengekomen
om de antwoorden
wat uitvoeriger
te
beantwoorden.
Nu, dat komt voor elkaar.
Er 1S wat medewerking
van sommige
gidsen.
Leuke
maar het zouden er wat meer kunnen
zijn. Vijftig
gidsen doen mee. Kom rest, span je ook eens in.
bij is en voordat
de snerttochten
weer beginnen.
komt nog één reeks.

vragen
zlJn er bij,
procent
van aktieve
Nu de vakantie
voorU weet, hierna

Er is wat ruimte
naast de vragen
vrijgehouden,
zodat U direkt tijdens het lezen kunt invullen.
Dit geldt voor wat U zeker weet. Voor
de rest geldt:
Even nakijken,
noteren
en versturen.
Copy, leuke vragen en oplossingen
op de bekende
adressen:
Redaktie
Oh ja,
1. Wat

hier komen nog de vragen:
is Blauwgrasland?

2. Wat

is een

3. Wat

1S

4. Wat

zijn

5. Andere

worden
weer met smart
"Blad" of Joopg Groen.

drijftil?

ongeslachtelij

ke voortplanting

(b. v. Salix ... )?

Ritnaalden?

naam

voor

Bootsmannetje?

6. Wat is de paartiid
van:
Bunzing,
Hond, Haas en Ree?
7. Wat
8. Welke
9. Vijf
Makkelijk

is de gemiddelde
kroossoort
soorten

verwacht

kleur

leeftijd

van

de sloten

een

Fuut?

rood?

ganzen?

hè deze

keer.

Doe

je best.
Joop
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