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Bijzondere ontmoetingen

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

‘Opeens ratelen
er mitrailleurs’
In Drenthe staat mijn boshuisje waar ik door de COVID-pandemie vaker ben dan 
ooit. Alles is dit jaar anders en dat blijkt ook uit het aantal nieuwe vogelsoorten dat 
zich aan mij laat zien. Vooral de Draaihals bracht mijn hoofd op hol.

Op 24 april, het is feestelijk warm, kom ik tijdens een wandeling een man met een 
telescoop tegen. Hij vertelt nonchalant dat hij Draaihalzen heeft gezien. Ik kom hier 
al 20 jaar, maar een Draaihals, nee nog nooit. Ik geef hem dan ook het stempel 
‘fantast’ en wandel snel door. Wel zie ik ‘mijn’ eerste Koekoek, Gekraagde Rood-
staart en Grasmus van dit jaar. Een paar dagen later, op de zondag dat ik de tover-
achtige triller van de Fluiter hoor, ga ik een stukje fietsen en stuit op een oploopje 
bij de verharde weg. Het kijkt omhoog naar een grote eik en natuurlijk vraag ik wat 
ze zien. Iemand weet mij de Draaihals aan te wijzen. Hij is veel kleiner en kleurlozer 
dan ik dacht. Ook horen we hem regelmatig roepen en dan besef ik me dat ik dit al 
vaker hoorde, maar dan op zoek ging naar de Kleine Bonte Specht. Nu word ik na-
tuurlijk wél enthousiast en in de weken die volgen zie en hoor ik ze vaak. 
Dan wordt het juni en weer fiets ik langs de verharde weg en weer is er een oploop-
je. Ditmaal van auto’s in de berm waar lenzen als wapens uit de ramen steken. Er 
staat zelfs een camouflagetent. Snel smijt ik mijn fiets naast de auto’s en ga zitten. 
Niemand spreekt; achter ons rijdt soms een auto voorbij, voor ons stuiven fietsers 
langs. Daar voorbij begint, achter een wildrooster en hek, een pad dat de open wil-
dernis in leidt. Opeens ratelen er mitrailleurs! Ze mikken op een vogeltje dat op een 
van de balken van het hek zit. Vlak naast het fietspad. En ja, het is de Draaihals. 
Al snel volgt nummer twee. Man en vrouw zakken om beurten ín de bovenkant van 
de balk. Een bizar gezicht dat nog vergroot wordt door het waarschuwingsbord dat 
aan de balk bevestigd is. Vanaf die dag neem ik af en toe mijn ochtendkoffie mee en 
observeer de vogels tussen de ook nog steeds aanwezige verborgen camera’s. De 
spechtjes hebben hun jongen met succes grootgebracht.

■ Abé Holshuijsen (tekst en foto)

Ben je ook wel eens verrast door een vogel? Op welke manier dan ook? Laat ons 
meegenieten. Schrijf je verhaal in maximaal 300 woorden. Je mag het me ook ge-
woon vertellen, dan schrijf ik het op: abehols@gmail.com.


