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Nieuw vermakelijk boek maakt vogelen
toegankelijk voor iedereen
EDE - Het nieuwe boek van professioneel vogelgids Jesse Zwart maakt van iedere
beginnende vogelaar en enthousiaste natuurliefhebber een volleerd vogelkenner. Met
de titel ‘Een vliegende start’ is dan ook niets teveel gezegd. Een vermakelijk boek
waarin alles staat wat je als beginnende vogelaar nodig hebt. Nu verkrijgbaar in de
boekhandel en in de webshop van de uitgever op reisreport.nl.

Ervaren en enthousiaste vogelaar Jesse Zwart helpt je zeer toegankelijk op weg in de
wondere wereld van vogels kijken. Hoe begin je? Waar en wanneer kun je het beste
vogelen? Hoe herken je de vele verschillende vogelsoorten? Welke vogels blijven het hele
jaar in ons land, welke zijn hier slechts af en toe te gast en waarom en hoe zingen ze
eigenlijk?

Een interessant en vermakelijk boek, verrijkt met prachtige foto’s van bekende en minder
bekende vogels. De foto’s helpen je vogels nóg beter te herkennen en waarderen. In een
toegankelijke schrijfstijl leer je alles wat je moet weten om met plezier te vogelen. Leuke
weetjes, handige ezelsbruggetjes en uitgebreide achtergrondinformatie worden afgewisseld
met meeslepende verhalen van bijzondere, grappige en ontroerende persoonlijke
belevenissen.

‘Een vliegende start - Beginnen met vogelen’ is het ideale boek vol aanstekelijk
enthousiasme om je vogelhobby met een vliegende start te beginnen.

Over Jesse Zwart
Ervaren vogelaar en professioneel vogelgids Jesse Zwart (1988) was al in zijn vroege jeugd
dag en nacht buiten, op zoek naar vogels. Niet lang na het afronden van zijn studie Rechten
aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, floten de vogels hem uit de advocatuur weer terug
de natuur in. Als mede-oprichter van excursieplatform Dagjeindenatuur.nl leidt hij dagelijks
excursies in Nederland en daarbuiten.

NIET VOOR PUBLICATIE
Voor high res beelden en inzage van de inhoud, bezoek je de media pagina op
https://reisreport.nl/media/ . We vinden het erg leuk te horen als je over het boek publiceert.

Voor vragen, recensie-exemplaren, weggeef-acties, meer foto's en interview-verzoeken kun
je contact opnemen met Godfried van Loo (uitgeverij REiSREPORT) via
godfried@reisreport.nl of 0318 - 236 078

https://reisreport.nl/media/

