
 Lichting oktober tweeduizendvijftien 
heeft net de vogelcursus afgerond. Acht 
uur ‘s ochtends is al pittig voor een vo-
gelexcursie. Maar op zaterdag 9 april 
om zes uur in Hilverbeek aantreden?  A 
tall order!  Zeker na een avondje door-
zakken met slechts drie uur slaap en 
een wekker die om 4 uur 30 af gaat. Zal 
ik opstaan? Vooruit.
  Vlak voor Hilverbeek zijn de beuken wit 
bespoten met het opschrift ‘ Wij willen 
blijven leven. Ik ook! Ik ook! ’ In het don-
ker verzamelen we op de aangeharkte 
parkeerplaats, aangeharkt voor wie? 
Stilte, dan barsten de vogels los, witte 
wieven en vanaf half zeven een schit-
terende zonsopkomst! Tot slot om half 
negen gouden zonlicht, gefi lterd in ba-
nen door de bomen.

  Reisleiders Koos Koopmans en Wouter 
Rohde zetten er stevig de pas in. We 
zijn met een klein groepje van zeven. 
Allen ervaren op twee nuldejaars na. 
Toch prettig, ben je niet in je eentje een 
sufferd. Volgens Koos moeten wij onze 
kijkers maaar wegleggen en op onze 
oren afgaan. Huh? ‘Kijk, als ik  tie-tie-tie  
hoor, zonder roffel, dan weet ik meteen 

dat dit een grote bonte specht is. en 
weet je waar hij zit, dan kijk je. Maar al 
vind je hem niet, dan weet je toch wat 
het was.’ Ja, ja . . .

  En toch, het lijkt te werken. Koos weet 
beeldend de vogelgeluiden uit te leg-
gen, zo gooit het roodborstje er ‘al-
les in een keer uit’. We stappen weer 
fl ink door langs Stofbergen, een stukje 
Spanderswoud, dan de Leeuwenlaan 
oversteken Gooilust in. Via de achter-
kant van Jagtlust en Land & Boschzigt 
weer over de Leeuwenlaan terug. Dit 
alles in koud twee en een half uur, in-
clusief koffi epauze waarbij Hadewych, 
zevende jaars, ons zelfgemaakte wor-
tel-notentaart, of noten-fudge, dan wel 
citroen- en chocoladetaart laat proe-
ven. Niet van de luxe banketbakker te 
onderscheiden.

    En waar deden we het allemaal voor? 
We zagen, (hoorden) ree, haas, zang-
lijster, roodborstje, winterrrrkoning, 
de vinkenslag, koolmees ( fi etspomp ), 
zwarte mees ( versleten fi etspomp ), 
keep, boomklever (hoog  wiet-wiet-
wiet ), boomkruiper (geen  wiet-wiet-

wiet ), groenling en de zwartkop. Na af-
loop blijf ik nog even en ontdek geheel 
zelfstandig een zanglijster. En zie, dank-
zij Jos, 35e jaars, een bosuil, slapend op 
een tak in de zon! Adrenaline . . . ! 
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Kijken met je oren Foto: Koos Koopmans


