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Big day 1988

HET G-PLUS-TEAM

Uitgaande van een flexibele dagindeling en dito routeschema

streepten Ruud Brouwer, Amon Gouw en het G-team (Steve Geelhoed,

Tibor Gras & Hans Groot) 121 soorten af op hun getypte checklist.

Een fractie minder dan het in 1986 gevestigde record van 122i

soort, maar tegelijkertijd een fractie meer dan hun tegenstanders,

die dankzij de flexibele groepssamenstelling 120 soorten toucheer-

den.

Typerend voor de tactiek van het G-plus-team zijn de volgende woor-

den van Ruud: "We wachten net zo lang tot we hem hebben", met hem

op een begeerde soort doelend. Mede door deze tactiek groeide de

soortenlijst traag: pas rond 14.00 uur werd het honderdtal soorten,

evenals de Zuidpier, bereikt.

Hoogtepunten tot dan toe waren o.a. Noordse Stormvogel (2 Z, Par-

nassia). Ransuil (2), Blauwborst (1) en Snor (1). Eenvoudige

soorten als Patrijs, Huiszwaluw, Putter en Groenling ontbraken nog

op de lijst.

Via een Bonte Vliegenvanger in Driehuis en een copieus diner in

Spaarndam bereikte het G-plus-team Spaamwoude rond 19.00 uur.

Nieuwe soorten volgden elkaar in hoog tempo op. Putters werden

opeens overal waargenomen en ook Patrijzen lieten zich niet onbe-

tuigd. Zo ook een koppeltje, dat even tevoren door een stenen-

gooiende meute van het Plasje te Spaarnwoude was verdreven.

Hoewel de concurrerende meute het plasje net verliet toen het

G-plus-team arriveerde, zag de vertrekkende horde de aldaar aan-

wezige Oeverlopers en Kleine Strandloper over het hoofd. Lepelaars

zagen zij echter wel achter het G-plus-team vliegen. Na enerve-

rende taferelen rond het tweede plasje werden Zcmertaling ($ met

Op 6 mei werd alweer de derde achtereenvolgende bdfr (big day op

de fiets in de regio) gehouden. Dit keer waren er twee teams van

respectievelijk 5 en 6 mensen, het G-plus-team en het ”six-pack”.

Het G-plus-team won met 121 soorten van het six-pack (”slechts”

120 soorten). In totaal werden 139 soorten waargenomen. Niet

slecht voor een dag in de regio. Hieronder volgt van elk team een

impressie van deze leuke dag.
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pul), Smient (8)
, Watersnip, Goudplevier en Kramsvogel bijge-

schreven
.

Via de Haarlemmermeer (Kleine Plevier en Steenuil) naar 123 soor-

ten om vervolgens Houtsnip en Grote lijster mee te pakken aan de

binnenduinrand was het voor de hand liggende plan. Ctndat de Haar-

lenmermeer slechts een trieste aanblik bood, legde het G-plus-

team zich neer bij een score van 121 soorten.

Het G-plus-team

HET SIX-PACK

Wat doe je als 2 dagen van tevoren blijkt dat alle andere leden

van jouw big day-team niet meedoen ? Je loopt over naar een an-

der team. Dit deed Ferdy en zo ontstond "the six-pack", bestaan-

de uit: Evert van Huijssteeden, Marianne Willems, Erwin Robbertz,

Guido van Leeuwen, Pim de Nobel en Ferdy Hieselaar.

Dit jaar maar gekozen voor een "rustig" schema. Start pas cm

04.00 uur bij Pim en doorgaan tot 24.00 uur. Klinkt rustig, is

zeer vermoeiend. Begin in het duin en de start is flitsend: roe-

pende Ransuil en een in het pikkedonker zingende Bocmleeuwerik.

In rap tempo volgen de soorten elkaar op met als uitschieter een

Wespendief. Waar zou het G-plus-team zijl ?

Als we na het duin en geploeter over de zeereep bij het strand

aankanen volgt de eerste tegenslag: door de zwakke oostenwind is

er nauwelijks trek en dus worden simpele soorten als Rosse Grutto

en Grote Zeeeend gemist. We pikken nog wel bijia alle sterntjes,

Zwarte Zeeeend en Middelste Zaagbekmee. Waar zou het G-plus-team zijn ?

Langs de binnenduinrand fietsend daalt de animo doordat de soor-

ten zich niet laten zien. Uiteindelijk veert iedereen weer op bij

de geluiden van Staart- en Zwarte Mees. Bij de Appelberg volgen

we de beroemde "hoge roofvogeltrek". En inderdaad de roofvogel-

trek is zeer hoog, zodat enkele mogelijke Roodpootvalken niet met

zekerheid gedetermineerd kunnen worden. Jarrmer. Maar, toch al

102 soorten en de polder moet nog kanen !

Na een lekkere kop soep bij Erwin thuis en bericht van onze spion

R.J. dat er bij het tweede plasje (van spaamwoude) nog een Smient

zit vol goede moed de polder in. Bij de Liede wachten we een kwar-
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tier op een Baardmannetje dat zich niet meer laat zien.

Bij het Plasje hebben we meer geluk. 5 sympathieke Lepelaars kernen

speciaal voor ons even bij het Plasje zitten en kiezen precies het

juiste mement cm weer te vertrekken, nl. vlak voordat het G-plus-

team eraan komt. Enkele domme Patrijzen blijven echter zitten. Snel

verder. We rijden de hele Houtrakpolder af op zoek naar Witgatjes,

Oeverlopers en Zwarte ruiters. Helaas, wat er normaliter zit, is

nu afwezig. Toch hebben we nog maar een paar soorten nodig cm het

record te breken, dus we gaan luisteren naar Blauwborsten en Snor-

ren. Ook dit mislukt door de nu harde oostenwind en de vermoeid-

heid van de deelnemers.

Uiteindelijk 120 soorten. Jammer genoeg geen record maar waarschiji-

lijk voldoende cm "de vijand" met een of enkele soorten verschil

verpletterend te verslaan.

Na een dag volgt de rampzalige uitslag: met een soort nipt verlo-

ren ! Meteen dringen zich allerlei gedachten op hoe we hadden kun-

nen winnen. We hadden: toch het verboden gebied in moeten lopen

bij Pim's Bef lijster; beter moeten opletten op de Oeverzwaluwen van

Eef; bij het Plasje beter moeten zoeken; langer moeten wachten op

Blauwborst en Snor enz. enz.

Maar: verloren is verloren.

/ /

Er is een schrale troost: per uur vogelen/zoeken hebben we veel

meer soorten gezien dein de anderen.

Het six-pack

Ondanks de vermoedelijke

aanwezigheid van een paar-

tje Baardmannetjes bij het

moerasje de Binnenliede

kon geen van beide teams

deze soort bijschrijven op

de lijst. Tekening: Guido

van Leeuwen.


