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Het was op initiatief van Steve Geelhoed 
dat deze lezing over zeevogels werd ge-
organiseerd, nadat een lange reeks van 
activiteiten uit het programma van de 
vogelwerkgroep vanwege coronamaat-
regelen was afgezegd of uitgesteld. 42 
deelnemers, ook enkele ‘nieuwe gezich-
ten’, logden in voor deze lezing en wer-

den verwelkomd door Martijn Korthorst 
die een inleiding hield. Voor wie nog 
minder ervaren is met dit medium wer-
den enkele gedragsregels uitgelegd. Het 
uitzetten van de microfoon was de be-
langrijkste, zodat Steve tijdens zijn ver-
haal niet voortdurend gestoord zou 
worden door huiselijk rumoer van de 

Met Steve Geelhoed via Baai van Bloem naar oceaan

Donderdagavond 21 januari 2021 had een gedenkwaardige gebeurtenis plaats.  

Geheel in stijl van de huidige tijd, waarin men voor een lezing de veiligheid van het 

huis niet meer hoeft te verlaten, werd die avond de eerste lezing van de Vogelwerk-

groep Zuid-Kennemerland via een Zoom Meeting gehouden. 

Eerste lezing via Zoom Meeting voor de vogelwerkgroep

De lezing van sTeVe via Zoom Meeting
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toehoorders. Voor vragen mocht de mi-
crofoon worden ingeschakeld. Een an-
dere mogelijkheid was de vragen in de 
chat te plaatsen. Chris Brunner hield 
de chat zowel als het tijdschema nauw-
lettend in de gaten.
Enkele minuten na acht, toen nagenoeg 
iedereen die zich had opgegeven achter 
het beeldscherm zat, begon Steve aan 
zijn lezing. De titel van de lezing is: ‘Van 
de Baai van Bloem naar de zuidelijke 
oceaan’. Dat dit een enorm eind vliegen 
is, was iedereen direct duidelijk door de 
132 dia’s die Steve voor ons in petto 
had. Met ‘Bloem’ wordt de telpost bij de 
reddingsbrigade van Bloemendaal aan 
Zee bedoeld, waar al sinds halverwege 
de jaren ’80 zee- en landtrektellingen 
worden gedaan. Steve is daar kind aan 
huis en volgens Trektellen heeft hij 
daar meer dan vierduizend uur over zee 
zitten turen en langstrekkende vogels 
geteld.

Steve begint met een uitleg over de  
methode van het zeetrektellen. Daarna 
gaat hij in op de vraag wat precies wordt 
verstaan onder de term ‘zeevogels’.  
Europese zeevogels zijn bijvoorbeeld 
duikers, genten, franjepoten en zee-
meeuwen (ook al neemt hij de laatste 
term niet graag in de mond). Wereldwijd 
zijn er zo’n 380 soorten zeevogels, maar 
over wat als aparte soort en wat als  
ondersoort dient te worden beschouwd 
is soms onduidelijkheid. Aan de hand 
van het voorbeeld van het Madeira-
stormvogeltje op de Azoren dat recen-
telijk gesplitst is in de Monteiro’s  
Storm Petrel en de Grant’s Storm  
Petrel legt Steve de problemen bij de 
classificatie van soorten uit. Zijn uitleg 
wordt ondersteund door prachtige  
foto’s, die hij (op twee na) zelf heeft  
geschoten. Steve legt uit dat onze zeeën 
relatief soortenarm zijn. Op het zuide-
lijk halfrond is een veel grotere biodi-

whiTe-capped albaTross en salVins albaTross Foto: Steve Geelhoed
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versiteit aan zeevogels te vinden. Steve 
neemt ons aan de hand van een aantal 
doortrekkers langs Bloem mee op een 
fotoreis van de Noordzee tot aan het 
Zuidelijke puntje van de wereld. We  
bezoeken eilanden en kusten en zien 
vogels van Chatham, Nieuw Zeeland, 
Antarctica, Kaapstad, de Stille Oceaan 
en nog veel meer plaatsen. Steve heeft 
onder meer regelmatig gewerkt als wal-
visteller op boten en heeft derhalve heel 
veel bijzondere plekken op de wereld 
bezocht.

Precies om 21.00 uur onderbreekt 
Chris de lezing en is het tijd voor een 
korte pauze. We hebben al veel mooie 
foto’s van fascinerende zeevogels gezien 
en we hebben veel interessants over 
hun voorkomen en leefwijze gehoord, 
maar Steve heeft nog 88 dia’s voor ons 
klaarstaan. De pauze hoeft echter ook 
niet lang te duren want het gebruikelij-
ke bijkletsen blijft bij deze Meeting ach-
terwege en ruim voor de pauze heeft 
menigeen reeds een flesje geopend.

Stipt om 21.10 uur zet Steve, aange-
moedigd door Chris, wat meer tempo in 
zijn verhaal. Jan-van-Genten langs 
Bloem brengen ons via een Wenk-
brauwalbatros in een gentenkolonie op 
Shetland naar de albatrossen in de Zui-
delijke Oceaan. Hij behandelt de groep 
van de albatrossen en vertelt over de 
verschillende soorten albatrossen, die 
hij tijdens zijn reizen is tegengekomen. 
Meer prachtige foto’s van deze vogels 
volgen. Grappig is de anekdote over het 
eiland Skellig Michael in Ierland waar 
jedi knight Luke Skywalker uit de Star 
Wars Saga in de film in ballingschap 
gaat. Voorheen was Skellig Michael een 
Walhalla voor een select groepje voge-
laars dat naar de duizenden klifbroe-
dende vogels zoals Jan van Genten,  
Papegaaiduikers, Zeekoeten en Alken 
kwam kijken. Nu is de klifrots een ge-

wilde trekpleister geworden voor film-
toeristen en is het noodzakelijk een be-
zoek aan het eilandje al maanden van 
tevoren te boeken. Toen Steve voor 
vliegtuigtellingen van zeevogels en zee-
zoogdieren in Zuid-West Ierland was, 
lukte het dan ook niet om het eiland 
‘spontaan’ te bezoeken tijdens dagen 
met te slecht weer om vanuit het vlieg-
tuig te tellen.

Tegen de klok van tien komen de laat-
ste dia’s in zicht. Steve vraagt 10 minu-
tjes extra om zijn verhaal af te kunnen 
maken, Chris stemt toe en precies om 
22.10 uur rond Steve de lezing af. Zon-
der pauze passen de 132 dia’s dus pri-
ma in de twee uur, die voor de lezing 
was uitgetrokken. En het is natuurlijk 
maar de vraag of een pauze tijdens een 
Zoom Meeting wel echt nodig is. In bios-
copen vertoont men al jaren steeds  
langer durende films zonder nog een 
pauze in te lassen. En tijdens een Zoom 
Meeting kan men gerust ook even van 
het toilet gebruik maken zonder iets 
van het verhaal te hoeven missen. 
Uiter aard is het wel wenselijk om dan 
niet te vergeten naast de microfoon ook 
de camera even uit te schakelen.

Chris en de andere aanwezigen bedan-
ken Steve voor zijn verhaal en de mooie 
reis waarop hij ons heeft meegenomen 
en waarbij wij kennis hebben gemaakt 
met heel veel soorten fascinerende zee-
vogels. Hopelijk kunnen lezingen in de 
nabije toekomst weer gewoon plaats-
vinden in het zaaltje bij de Stadskweek-
tuin, maar tot die tijd blijkt Zoom Meet-
ing een prima oplossing te zijn om 
lezingen toch te kunnen organiseren.

U kunt foto’s van Steve’s reizen bekij-
ken in zijn digitale fotoalbum op: 
https://stevegeelhoed.smugmug.com/

■ Marcel Slaterus


