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Belevenissen van een 

beginnende vogelaar 

Wie ooit een Hop heeft gezien, 
vergeet dat nooit meer. Mijn 
Hop zat ergens begin mei in 

een weiland bij Bordeaux. Ik was toen 
nog geen vogelaar, had zelfs geen ver
rekijker bij me. Maar een Hop heeft geen 
kijker nodig om gezien te worden. Bijna 
zo groot als een duif, zwart-wit gestreep
te vleugels en een oranje-rose torso. En 
dan ook nog getooid met een enorme 
verenkroon. Rustig zat de Hop op een 
paal naast mijn camper. Door het raam 
kon ik hem bespieden. Het leek alsof deze 
vogel zich gewoon wilde laten bekijken. 
Logisch, met zo'n outfit. 
Na die eerste Hop lieten de vogels me 
niet meer los. De kijker, die ergens lag 
te verstoffen, behoorde voortaan tot de 
standaarduitrusting. Samen met mijn 
nieuwe ANWB-vogelgids. Al maakte die 
in het veld snel plaats voor de app met 
dezelfde inhoud, de Collins Bird Guide. 
Waarin je naast op kleur en afmetin
gen ook op locatie, seizoen en biotoop 
kunt zoeken. Geluiden zitten er ook in. 
Handig! 
Die zomer was ik een ware campingvo-
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gelaar. Ik wist inmiddels datje er vroeg 
bij moest zijn als je echt wat wilde zien. 
Met camouflagejas, kijker en vogelgids 
liep ik in alle vroegte over de camping 
municipale. Op een toiletganger na was 
die verder in diepe rust. Nu ja, de vogels 
waren wakker. Ik kende zang en roepjes 
toen nog niet goed, maar hoorde genoeg 
en vertrouwde op mijn oren. Geen idee 
wat ik tegemoet liep. 

Langzaam liep ik langs de houten vakan
tiehuisjes, daarachter in het bos hoorde 
ik een specht. Maar zien? Ho maar. En 
daaronder in het kreupelhout, was dat 
een Nachtegaal? Het geluid kende ik 
uit de duinen, als je 's nachts vanaf het 
strand naar je tent fietste. Wat het was 
zal ik nooit weten. De vogel liet zich niet 
zien. Gelukkig vloog er een troostmees 
voorbij. 

Gedesillusioneerd liep ik terug richting 
koffie. Veel gehoord, weinig gezien. 
Tot ik, hoog in de boom bij het speel
tuintje, een fantastisch vogeltje zag. Ik 
had 'm al gehoord, maar kon de zang 
niet thuisbrengen. Ik richtte de kijker 
omhoog. Tegenlicht. Ik draaide om de 
boom en zag de vogel nu in de volle 
zon. Een staalblauwe kop glansde in het 
ochtendlicht. En de forse rood-oranje 
borstpartij straalde op een vrolijke manier 
superioriteit uit. Dit had ik nog nooit 
gezien. Maar wat was het? Welke exoot 
zat hier de longen uit z'n lijf te zingen? 
Via m'n app zocht ik op locatie, seizoen, 
biotoop, kleur en de driehoekige snavel. 
Gevonden! Dit. Was. Een. Vink. Ging ik 
daarvoor naar Frankrijk? Voor deze wel. 
Zo'n eerste Vink vergeet je niet. 
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