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Een dagje
Wildzoeken

Wildzoekers is een club voor jonge-

ren van 8 tot 16jaar. Wil jij ook Wild-

zoeker worden? Maak je eigen werk-

blad aan op www.wildzoekers.nl en

meld je aan als lid!

teksten foto's:

JelmerReijntjes

Struin jij ook graag in de natuur?

Kijk dan op www.wildzoekers.nl!
Half elf: het startsein wordt gegeven.Als

ware Wildzoekers gaande vier teams op pad. Gewapend

met verrekijker, Wildmap en portofoon. Na enkele meters

gelopen te hebbenvinden ze de eerste soorten al.

Mossen:haarmos, sterrenmos. Vlug doorgeven aan het

basiskamp. Groep blauwgeeft als eerste de soorten door.

"Basiskamp, hiergroep blauw, we willengraagsoorten

doorgeven." Na wat moeitevanuithet basiskamp en de

soorten drie keer herhaald te hebben, zoeken ze weer ver-

der. Over de portofoon worden doorgroep wit reeën-

sporen doorgegeven. Die wil natuurlijk iedereenzien.

Al snel wordt het een komen en gaanvan soorten, die

over deportofoons doorde verschillendegroepen naar

het basiskamp worden doorgegeven: rolpissebed, wolf-

spin, narcissen... De groepen worden begeleid door al

even enthousiastejeugdbonders die de Wildzoekers alles

vertellen over de soorten die gevonden worden.

WILD
zoekers

Door het

struikgewas

worstelend

en staand op

hoge duintoppen stroopten de

Wildzoekers het merendeel van de dag het gebied
af op soorten. Om half vier waren alle groepen weer

terug bij het basiskamp. Tijd voor de prijsuitreiking. Om

vast te stellen wie er zou winnen, werd gekeken naar de

groep met de meeste soorten, maar ook wie het leukste

stukje film had gemaakt. Om te bepalen wie de leukste

film had gemaakt werd het systeem 'wie het meeste

applaus krijgt, wint' gehanteerd. Het roze team won uit-

eindelijk. .. maar wat was nou het belangrijkste, het win-

nen van de wedstrijd of de leuke dag?

Het hele jaar door organiseert Wildzoekers activiteiten.

Ga naar www.wildzoekers.nl!

Lekker een dagje aan het strand in Nationaal Park Zuid-

Kennemerland.Dat zullen sommige deelnemersvan de

startactiviteit van de Wildzoekers op zaterdag 19 maart

misschien wel van te voren gedacht hebben. Maar nee,

er was een heuse wedstrijd georganiseerd. "Welke

groep vindt de meeste soorten?" datwas de uitdaging.

Om het extra moeilijk te maken moest je deze soorten

niet alleen zien, maar ook nog op film of foto vastleg-

gen.


