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Bijzondere ontmoetingen

Deze rubriek doet verslag van bijzondere ontmoetingen tussen vogelaars en vogels. 
Vrijwel iedereen heeft unieke ervaringen bij (de start van) het vogels kijken. Die willen we op deze 
plek graag lezen. Graaf in uw geheugen en omschrijf in eigen bewoordingen uw speciale belevenis 
(300 woorden). Iedereen kijkt er naar uit !

Het is zover: sinds april 2019 ben ik officieel een ‘vogelgeïnteresseerde’. Een begin-
nend vogelaar is nog te veel gezegd, maar het enthousiasme is er. Het zat er mis-
schien wel een beetje in. Opgegroeid in Aerdenhout, ‘Wat vliegt daar?’ bij mijn  
ouders in de kast, tientallen mussen in de tuin, broedende Koolmeesjes en af en toe 
iets bijzonders:‘een Groene Specht !’ Ik houd van de natuur en vele jaren keek ik er 
genietend naar, maar niet heel gericht. Dat veranderde de laatste tien jaar, vooral 
door talloze wandelingen in de Waterleidingduinen met een vriendin en vriend 
Hans, die ‘van de vogels’ is. Eerst liet ik al zijn verhalen een beetje langs me heen 
gaan, maar langzaamaan kreeg ik er een beetje vat op. Ik begon het ook te zien: de 
jaarlijks terugkerende zaagbekken en die schattige Brilduikertjes, de Boomklever 
direct bij ingang ’t Panneland, de kwikstaart langs het water. Al dat kleine grut; de 
kbv’tjes, blijft voor mij voorlopig nog vooral kleine bruine vogeltjes. Maar al doende 
leer ik. En ik fotografeer met veel plezier met een toestelletje dat ik in mijn zak kan 
laten glijden, maar wel met 30 x zoom. Watervogels zijn daarbij favoriet. Die geven 
je wat makkelijker de kans ze goed op de foto te zetten. Het allermooiste vind ik 
Wilde Zwanen en ik kijk ieder jaar uit naar hun komst. Ik heb ze gefilmd met hun 
sprookjesachtig zacht trompetterend geluid en die schitterende gele snavels. In 
april 2019 mocht ik mee naar het vogelringstation in de Kennemerduinen. Wat een 
ervaring! Heel veel foto’s gemaakt, gefilmd en alle verhalen van die kundige mannen 
opgeslorpt. Toen ik ook nog een Vuurgoudhaantje in de hand mocht houden en 
vervolgens weer mocht laten vliegen was ik om …
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Help de IJsvogelwerkgroep !


