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Ik ga regelmatig naar IJmuiden om op 
de Zuidpier, het strand en rond het 
Kennemermeer vogels te kijken en te  
fotograferen. Zo ook donderdag 17 sep-
tember 2020. 
Na eerst in de zogenaamde ‘Kunste-
naarsduintjes’ te hebben gepost voor de 
vogeltrek was ik nog even naar het 
strand gelopen. Wellicht was er een  
leuke meeuwensoort ter plaatse of zou-
den er wat trekvogels aanwezig zijn om 
even uit te rusten. Rond 09.15 uur liep 
ik door de duintjes net ten zuiden van 
de Zuidpier.
Plotseling kwam een snip aanvliegen 
vanuit noord en viel ongeveer 20 meter 
voor me in. De vogel zat in het hoge gras 
en was niet waarneembaar. Ik naderde 
de vogel voorzichtig. Opeens vloog de 
vogel weer op. Ik maakte snel wat foto’s; 
helaas waren de meeste foto’s onscherp. 
De vogel vloog richting ZW en viel weer 
in nabij het strand in de lage duintjes. 
Ik bleef fotograferen en gelukkig waren 
deze plaatjes iets beter, maar helaas 
geen topfoto’s.

Thuis gekomen heb ik de foto’s bekeken 
op de computer en toen rees bij mij het 
vermoeden dat het wellicht om een 
Poelsnip kon gaan! Vol twijfels heb ik de 
vogel met een vraagteken (onzeker) op 
Waarneming.nl gezet. Meerdere reac-
ties volgden en de algehele mening was 
inderdaad dat het een Poelsnip betrof. 
De belangrijkste kenmerken, die op de 
foto’s te ontwaren zijn en de Watersnip 
uitsluiten, betreffen de (relatief) korte 
snavel, witte toppen aan de middelste 
en grote dekveren, een nauwelijks witte 
achterrand aan de vleugel, een donkere 
ondervleugel en veel wit op de buitenste 
staartpunten. Daarnaast maakt de  
vogel een plompe indruk.

Ik heb mijn waarneming, aangevuld 
met verschillende foto’s, ingediend bij 
de CDNA.

Wat kan een vogeldag verrassend ver-
lopen !

■ Marco Leloux
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Een vogeldag met verrassing

Daar had ik nog niet van gedroomd: een zeldzame gast in Nederland, de Poelsnip 

(Gallinago media), ontdekken!
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Naschrift redactie: Dit betreft, indien aanvaard, de 2e waarneming van een Poelsnip 
in onze regio. De eerste waarneming betrof een zichtwaarneming, gevolgd door een 
vangst, van een juveniel van 24  26 juli 1994 in de AWD. Zie ook Dutch Birding 1703 
(pagina: 106113; Tom M van Spanje, Piet Veel en Arnoud B van den Berg).
Verder zijn er nog 3 waarnemingen van (mogelijke) Poelsnippen in Spaarndam (: 2 
opvliegend, 11 juli 1939, Wim Resoort/archief Ruud Vlek) en eveneens IJmuiden (: 9 
oktober 2006, Steven Wytema en 5 september 2010, Wytema/Vincent Hart) die niet 
zijn ingediend c.q. niet aanvaard door de CDNA.
Totaal zijn er in Nederland inmiddels 46 Poelsnipwaarnemingen aanvaard. In de 
19e eeuw heeft de Poelsnip waarschijnlijk nog in Nederland gebroed; de huidige sta
tus in Nederland is echter dwaalgast. Bijna jaarlijks worden er wel één of enkele 
Poelsnippen in Nederland gevonden in de perioden april  juni en augustus  oktober.


