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Vogelfestival 2005

Een tip aan diegenen die volgend jaar naar het vogelfestival in de

Oostvaardersplassen gaan: neem voldoende cash geld mee. Je kunt

daar namelijk niet pinnen. Wij stapten met 10 euro op zak naar binnen
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Naast glasboeren als Zeiss, Swarovski enz, zijn er ook clubs

vertegenwoordigd die de resultaten hiervan aanbieden. Zoals Foto

Natura met tal van catalogussen met de meest prachtige foto's. Of

Natuur Digitaal, met de bekende DVD's van dwaalgasten in Nederland,

maar ook over gewonere soorten. Ook enkele individuele fotografen
bieden hun producten aan, en zelfs Neerlands grootste digitale

vogelfoto-community Birdpix.nl is vertegenwoordigd.

Nu lijkt het grotendeels te gaan om kopen, kopen en nog eens kopen.
Toch is dat niet het hele verhaal. Er zijn ook tal van informatieve

kraampjes, van clubs als SOVON, Dutch Birding, Vogelbescherming,
lokale natuurverenigingen en zo voort. Maar ja, als je al een tijdje

meeloopt in het vogelwereldje dan weet je hier het meeste wel van. Toch

zit er nog wel eens wat verrassends tussen. Zo was een onderdeel van

de VN aanwezig die zich bezighoudt met de bescherming van de

Afrikaans-Euraziatische trekroute, een route die het overgrote deel van

'onze' trekvogels volgt. Heel specifiek, maar heel interessant om eens

over hun activiteiten en resultaten te bomen.

Net als vorig jaar was ook defensie vertegenwoordigd met mooie

verhalen en relikwiën. Zoals de neus ven een F16 waar op grote hoogte

een Kolgans doorheen is geslagen, of een gebarsten cockpit na

aanvaring met een Buizerd. Het belang van onderzoek van defensie naar

vogeltrek wordt direct duidelijk.
Al met al heb ik mij weer prima vermaakt. Maar ik denk wel dat ik

volgend jaar een keertje oversla. Elk jaar zo'n festival is me een beetje
teveel van het goede, ook al zou ik meer geld op zak hebben.

Berry van derHoorn

en dat is NIET verstandig — hoewel mijn vriendin daar anders over

denkt. Na een kom biologisch dynamische tomatensoep (kraak noch

smaak) was de buidel leeg. Een pijnlijke situatie met al die standjes

waar oude en nieuwe boeken tegen leuke pijsjes worden aangeboden.
Vooral antiquaraat De Stokroos is interessant met een aanbod van

boeken die al lang uit de handel zijn. Zo kocht ik er vorig jaar, toen ik

blijkbaar meer geld mee had, wat klassiekers over vogeltrek. Ook de

KNNV en Tirion zijn aanwezig met hun welbekende aanbod. Alleen

smijten ze op het vogelfestival met kortingen, wat soms leuk uitpakt.

Zo zijn er dus tal van stimulerende kraampjes die de consument in mij

prikkelen. Niet alleen met boeken. Wat te denken van al die

reisorganisaties naar zowel Europese als verwegbestemmingen?Ik raak

aan de praat met iemand van de een of andere club die reizen naar

Bulgarije organiseert, naar de massale vogeltrekbewegingen langs de

Zwarte Zee. Daar word je toch behoorlijk hitsig van.


