doordat zij een lezing hebben gegeven in het Jan
Verwey Natu urcentrum . Daarbij zijn namen te noe
men als die van Luit Buurma (vogeltrek) , Ko de Korte
(poolexpedities) , Chris Smeenk (dolfijnen). Johan de
Jong (Kerkuil) , Gerlof de Roos (Taymir-expeditie),
Fred Koning (uilen in de AWD) , Gert Baeyens (Ek
ster) en voo r de oudgedienden onder ons: Jan P.
Strijbos (reisverhalen) . Daarnaast zijn er nog al wat
namen te noemen die velen iets zullen zeggen en
waaNan het leuk is wat meer te weten. Natuurlijk
komt Jan Verwey aan bod, evenals Heimans, Thijs
se, Taapken, Zweerus en Kist. Niet alleen onderzoe-

kers passeren de revue, ook aan bekende rondlei
ders als Theu van Deursen (Groote Peel) en Arie
Schaap (Naardermeer) wordt aandacht geschonken.
Een landelijke bekende figuur als Karel Schot van de
vogelklas in Rotterdam ontbreekt evenmin in dit
boek. Kortom een boek dat je niet in één adem uit
zult lezen, maar waarnaar je steeds weer zult grijpen
om wat meer te weten te komen over een bepaalde
persoon of over bepaalde ontwikkelingen in de Ne
derlandse ornithologie.

Big-Day in Noordwijk en Omgeving
Ab Steenvoorden
Afgelopen voorjaar, 1 3 mei heeft de vogelwerkgroep
voor de tweede maal een Big-Day gehouden. De be
doeling van zo'n Big-Day is om binnen een bepaald
gebied en binnen een vastgestelde tijd zoveel moge
lijk verschillende vogelsoorten waar te nemen. Er de
den negen leden van onze werkgroep mee, verdeeld
over vier groepen.
Groep 1 : Rien en Robert Sluys en Merijn van Leeu
wen
Groep 2: Jelle van Dijk en M arjan Bos
Groep 3: Jan Jacobs en Richard Zonneveld
Groep 4: Willem-Jan Hooymans en Ab Steenvoorden

kom de met koffie en koek. Hier werd nog even lek
ker nagepraat over deze koude, natte, maar toch erg
geslaagde dag. ledereen was het er over eens dat er
door de slechte weersomstandigheden toch wel een
redelijk aantal soorten vogels gemist was. Zo was er
nauwelijks zeetrek, werden er geen overvliegende
vogels waargenomen en de zang liet het ook goed af
weten.

Om de Big-Day zo eerlijk mogelij k te laten verlopen
waren er een aantal spelregels opgesteld. Er mocht
alleen worden g evogeld vanaf zes uur 's morgens tot
vier uur 's m iddags, binnen de grenzen van het ge
bied dat onderzocht wordt door de vogelwerkgroep.
Men moest alles te voet of per fiets bezoeken en
elke vogelsoort moest door minimaal twee waarne
mers van de groep gezien worden.
Helaas werkte het weer op zaterdag 1 3 mei niet
mee, er stond een harde, koude wind vanuit het
noord-westen en er vielen af en toe behoorlijke buien.
Er werden in totaal 94 verschillende vogelsoorten ge
zien. Een exoot, een man netje Rosse Stekelstaart
eend (gezien door groep 4) hebben we niet meege
teld.
Groep 1 : Totaal 73 soorten. Meest opvallende soor
ten; Zilverplevier, Kuifleeuwerik en Sprinkhaanzan
ger.
Groep 2: Totaal 77 soorten. Meest opvallende soor
ten; Wespendief, Oeverzwaluw, Paapje en Zilverple
vier.
Groep 3: Totaal 79 soo rten. Meest opvallende soor
ten; Zomertaling, Slobeend, Zwarte Specht, Zwarte
Roodstaart en Matkop.
Groep 4: Totaal 77 soorten. Meest opvallende soor
ten; Havik, Oeverzwaluw en natuurlijk de Rosse
Stekelstaarteend .
Na afloop van deze dag verzamelden we allemaal bij
het natuurcentrum, waar Coby van Dijk ons verwel-

Zwarte Specht

Verder waren de meest Big-Dayers het er wel mee
eens dat de tijdsduur (tien uur) ietwat aan de krappe
kant was, vrijwel iedere groep moest vanwege tijdge
brek sommige gebieden laten vallen.
Met een kleine groep (5 personen) zijn we die avond
nog naar de chinees in de Kerkstraat geweest, waar
afgesproken werd de Big-Day volgend jaar (maar
dan met beter weer) te herhalen.

8

