
De cursus

Zoals een cursist het beleefde....

Bij het horen van zo'n aan tal van 200 soorten vogels, die in tien

avonden zouden worden behandeld, werd je wel even stil. Het systeem

van aap, noot, nies, naar dan net dia's, geluidsbanden en het gespro-
ken woord

,
mankte het zo interes ant, dat je niet neer dacht ain

200 soorten.

Naar de tweede cursusavond ging je al heel anders. Want voor die vo-

gelkenners had je groot respect gekregen. Niet alleei vanwege hun grote
kennis van hst vogelleven en het vele, dat ze voor diovogels bleken

te doen, vooral ook voor de wi j ze waarop zij ons leken probeer-
den bij te brengen waaraan die vogels te herkennen zijn.

Behalve de oiganisatie, die voor zoiets nodig is, werd je als deel-

nemer meemqg getroffen door het enthousiasme van de inleiders, oen

enthousiasme dat bleef, ook wanneer een vogel na voor de derde of

vierde maal te zijn behandeld nog naAr door een enkeling werd herkend.

Je had het er zo naar je zin dat je die dorde avond net nog neer

plezier on 3*cht uur present was. Dat was ook zo net de .andere deel-

nemers merkte jc, wat het weer werkte niet nee. noch nist,

sneeuw, regen of gladheid dedeR het aantal bezoekers verninderen.

Het beste beiijs dacht je dan, dat het goed in elkaar zst.

En dat zat het danes en heren van do Vogolwerkgroep. Want al kon je
dr'.n die 200 s -„ton vogels echt nog

niet thuisbrengen, je gaat nu niet

meer een uurtje wandelen of fietsen

in bos of hei, nee, nu gaat de kij-
ker nee, nu wordt vogels geke-

ken en geluisterd. Nu spreek je over

vogels net anderen, die er soms veel

van blijken te weten, n:\jjr ook net

kennissen-, die eigenlijk nog nooit

zo op die vogels gelet hadden on

wmjr je dan een sprankje belangstel-

ling ziet opgloren. W s je nog nooit

voor je plezier op een koude, natte

winteravond in een stikdonker bos

gaan wandelen, nu bledc de uilenex-

cursie van G-roeneveld een groot ge-

noegen, ondanks het feit dat naar

een enkele uil zich liet horen.

De kwetterendemus sen, de jolige spreeuwen, ze hadden altijd een zacht

plekje in je hart. Ook al die andere vogels hadden je belangstelling.

Maar je wist er te weinig van en ondanks vogelboeken lang niet zo veel

als je zou willen. Dan treft zo’n bericht in de krant je dat Vogelwerk-

groep het Gooi e.o. het plan heeft voor belangstellenden een soort

cursus te organiseren om meer kennis bij te brengen omtrent het vogel-

leven in het Gooi.

Uiteraard reageer je en met enige schroom stap je de eerste avond het

“leslokaal” binnen om bij devogelkenners wat op te steken als het kan.

Nou dat kon. De sfeer leraren-leerlingen die je er verwachtte, vond

je er niet. Wel degrootste bereidheid om aan de onverwacht grote scha-

re bezoekers wat mee tegeven voor het zoveel meergenieten in het veld

door meer kennis.
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Ook bij Crailo, ’s-moigens om half vijf in het donker, was het kil.

Maar de escursie blok inderdaad een belevenis, het plezier te groter
nog door de grote deskundigheid van de excursioleid ers. Je zag en

hoorde meer dan je ooit voor mogelijk had gehouden. En dat
op die

Zuiderhei wqar je al zoidikwijls had genoten, zonder te beseffen wat

je tot nu toe miste.

Nee, volleerd vogelkeaner ben je niet na tien avonden. Maar er is een

goede basis, neer drang on zo te gaan opzoeken, de vogels.

Ja, het zat goed in elkaar. Veel dank daarom a n Vogelwerkgroep ’t

Gooi. Dank voor de warme vrijze waarop U uw veelzijdige kennis met

groot geduld en tact wilde overbrengen op ons cursisten, die op vogel-
gebied -nalf beten waren. Voor demonie r waarop U er in slaagde van

onze cursus een samenzijn te maken van gcinteresseerden voor de vogel-
wereld.

Ja, het zat goed in elkaar. Ook die laatste avond in hotel Jans mot

de Friezen en de prachtige films. Daar kon U horai hoe dankbaar de

cursisten U zijn voor de afgelopen cursus.

Ja, 't was goed en je hebt je dan ook al voorgenomen naar de cursus

voor gevorderden te gaan. Je weet er nu iets meer van. Je weet wat

er al verloren ging en wat er nog verloren zal gaan on economische

en andere redenen. Temeer waardeer je dan kennis te hebben genaakt
net Vogelwerkgroep 't Gooi, Want je hebt meer meegekregen dan de

kennis en de oorkonde. Neen, veel neer. En da ron zat het zo goed
net die cursus Vogelkainis voor beginners J

Cursist

4


