
Naar de vogels (en zon) van Zuid-Spanje

Van 20 tot en met 27 september
Het huisverslag van de eerste buitenlandse VWG-reis

Op zondagmorgen 20 september loodste de heer Gipon ons behoed-

zaam naar de pier waar de "Peyenoord" wachtte. De caravelle

dook de mist in en dat was toen reeds symbolisch voor de late-

re daden van het voetbalteam waarnaar de kist was genoemd.
Een optimist verwachtte bij de Spaanse grens een escorte van

monniksgieren, Hij kreeg zijn zin maar zou op deze. vogels wel

enige dagen moeten wachten.

Spanje begon op het vliegveld van Malaga met degelijke boeren-

zwaluwen en dat was een sympathiek, een beetje Hollands comi-
té van ontvangst. Drie auto's, welke ons voor de rest van de

week terzijde zouden staan in de jacht met camera en kijker

op vogels, stonden reeds gereed. Helaas, na 70 km dreigde een

debacle. Het voorste voertuig met de reisleider achter het

stuur, sleepte zich voort met een bengelende uitlaat. Toen het

vuur uit het ijzer sloeg, schoten de ogen van de chauffeur

vonken. Hij liet het gezelschap achter bij de koffie van Mar-

bella om alleen voor een inruil terug te keren naar Malaga.
Wat zich daar heeft afgespeeld vermeldt de historie niet, maar

laat zich wel raden....

Het was de eerste keer dat de "touroperator"* ons zou verbazen

om zijn spirit en ongelooflijke conditie. Het zou niet de

laatste keer zijn. Kort tevoren had hij ons op sleeptouw ge-

nomen, nog met de vliegreis in de benen, het dal van Artola

in. Onderweg alsmaar volgelingen verliezend.... Maar er vloog
een buizerd..... een havikarend en een dwergarend. De

energie keerde terug en na de eerste picknick was een ieder

bereid tot verdere avonturen. Al beet men de tanden stuk op

de broodjes, welke later verkruimeld door rode mieren naar

onbestemde verten werden getransporteerd.
Wat een begin van zeven dagen vogels kijken. En nog voordat het

Balcon de Espafia was bereikt, waren er drié Adouins meeuwen

gezien, hangend boven de zee. Wat een land.

De heer F. Gipon sr., had ons enthousiast gemaakt. De laatste

dagen van september doorbrengen in Zuid-Spanje? Als het land

kaal en dor is en de vogels reeds op weg zi jn naar Afrika? Hij
hield voet bij stuk. Arrangeerde als VWG-lid een attractieve

vliegreis naar Malaga inclusief drie auto's en hotelaccommoda-
tie in de omgeving van Tarifa en garandeerde een aantal vogel-
sensaties. "Voor de gieren en arenden moet je in het najaar
gaan" was zijn op ervaring gestoelde conclusie. Nog eens negen
VWG'ers werden er door verleid. Zij hadden allen nog een week-

je vakantie over. Voorts sloot zich een dames-lid van de VWG-

Amsterdam aan en niemand had bezwaar tegen completering van

het twaalftal door de als reisleidster ervaren verloofde van

de heer Gipon jr.

De familie was compleet voor de eerste buitenlandse VWG-reis

en zij bestond uit de echtparen Blonet, Bos en Nebbeling, de

dames J. Koeslag, J. van Vliet en E. Viehoff en de heren F.

Gipon sr., P. de Jong en F. Gipon jr. Na wederzijds terrein-

verkennen was het "gemeneer en mevrouw" van korte duur. Er

ontstond een ander spraakgebruik en op de late avond als "Rosé"

en "Sangria" iets bijdroegen tot het verhogen van de stemming,
werden de onderscheiden personen als volgt aangeduid: "Ome

Giep", Neef Neb", de "Blonetjes", zuster Jo, broeder Peter en

Fek (wiens naam een spraakgebrek moet zijn) en zijn knuffeltje
Ellen. Voeg er nog enkele dames aan toe en de scribent met

ega, en het aantal bedraagt weer twaalf.

13



De excursie-boss had ons gieren beloofd en de eerste volle

dag gingen we—ze zoeken. ~A1 behoefden we nieir ver te gaan.

Drijvend in het water van het kostelijke zwembadje of liggend

op de zonnebedden, zag- je ze-soms-piotseling boven - je verschij-

nen. Zo aanschouwden de dames, die thuis bleven, vrijwel dage-

lijks gieren en arenden en eenmaal een vlucht van niet minder

dan 65 ooievaars

Alles vanuit het hotel-motel met zijn bungalowachtige apparte-

menten, met zijn restaurant en bar, met de galerij voor een

late zit onder de heldere sterrenlucht en met de Spaanse boys,
die je "goedemorgen, meneerrr" wensten op een toon of zij een

liturgisch gezang aanhieven.

Naar de gieren dus, twee kilometer voorwaarts en acht kilometer

achterwaarts. Het bergland in. Er waren gieren, bij tientallen;

wij vielen schier achterover van verbazing: twee soorten gie-

ren, drie soorten arenden en verder buizerden, haviken en val-

ken. In jeugd- en overgangskleden, volwassen en stokoud. Wij
steunden om een handleiding van alle roofvogels en gieren in

Europa in alle kleden en in alle maten. Wij twijfelden en wij
zochten maar waar zelfs ëen Voous aarzelt, hoe moeten wij

ons dan voelen. We zijn er toch uit gekomen en daarover elders

meer.

Het heeft geen zin alle vogelvreugden van alle dagen weer te

geven. Daarvoor zijn serieuzer gestemde verhalen nodig. Er

waren andere bijzondere feiten, zoals op de dag, dat wij de

opgraving van een Romeinse stad bezochten. ’Èen plaatselijke
schone meldde zich als gids en verbood het gefotografeer. Op

een niet mis te verstane wijze al waren er uitsluitend woor-

den Spaans bij. Een-andere taal sprak zij niet, zelfs geen
Fries zoals een lid van hot gezelschap teleurgesteld vaststel-

de. De rondleiding raag aanbevelenswaardig worden genoemd voor

toeristen in het bezit van het certificaat "trim u fit".

D.e dag daarop bracht het wonder van de onverstoorbare vrouw,

Edn momentje liet het geheugen "oom Giep" in de steek. De

stoet belandde op welhaast onbegaanbare wegen. Een van de ve-

hikels hijgde amechtig na een disselakker te hebben "omgeploegd"
on een duik te hebben genomen in een poel met water waaruit het

drab hoog opgolfde. Was het een wonder, dat het voertuig zich

steunend voortbewoog en zich liet duwen als de heuvel te stijl

werd 9 De drie mannelijke inzittenden hadden slechts oog en oor

vobr het kwijnend voortbestaan van de wagen. Het ging hun op

dat moment te ver, dat de enige dame aan boord plotseling uit-

stapte en zich verder in gejubel uitliet omtrent enkele honder-

den vale gieren. De vogels hingen bewingloos boven een berg-

dorp waar zij met kennelijk veel behagen de lucht van

een afgrijselijke mestvaalt. ,
Éven plotseling als de P 148 zich tegen het onbestendig bestaan

had verzet, onderwierp hij zich weer verder aan de grillen van

het gezelschap. Heb overigens dank heer Gipon voor de misser:

daaraan danken wij immers de enige ontmoeting met de zwarte

tapuit.

Na verrukkelijke maaltijden was het doorgaans goed drinken. Het

bood de gelegenheid tot enig gepraat over andere zaken dan die

van ornithologische aard; Bovendien viel er-een-en ander te her-

denken zoals een eenjarige vriendschap en de stemming steeg soms

zeer hoog. Het werd wel eens erg laat, maar met een opmerkelijke

fitheid was eenieder de volgende ochtend weer present. De ogen

waren wagenwijd geopend toen de drie- tot vierduizend koereigers

de slaapbomen in Algeciras transformeerden tot reusachtige

bloeiende magnolia's, of de Jan van Genten als trillende speren

in een wjke bodem, het zee-oppervlak doorkliefden. >
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Sohelpensoep een bord vol schelpen.,...

De kiespijn; "neef Neb” wist een oplossing. Eu verbleef in het hotel

een tandarts in ruste, die op dat moment eveneens reeds rustte.

Niettemin ging de pyama uit en werd de intrumententas gehaald. Dat

buitenkansje liet de man zich niet ontgaan..., De 72-jarige ex-

Amsterdammer, woonachtig op de Canarische eilanden, bekeek met een

tevreden grijns de mond en stelde vast, dat de zieke kies eruit moest.

Hij zocht reeds ijverig tussen de berg gruwelinstrumenten naar hamer

en nijptang,.., gelukkig liet hij zich vermurwen tot het niet verder

gaan dan het maken van een gat. De goede man boorde knorrend van plezier

en bereikte dat de kiespijn over ging.

Een incidentje, dat de stemming niet kon deren, evenmin als de

van alle kanten met zand en steenslag versperde wegen toen de fanatieke

vogelgroep nog een» naar het stuwmeer wilde gaan om er te kijken naar

de arenden en gieren en de op de eerste dag niet gedetermineerde
eendeno

Zondagmorgen heel vroeg klonk de reveille. Er wachtte een lange,

warme rit naar Malaga. Na drie uur vliegen al weer terug op Schiphol.
Temidden van de kieviten en torenvalken, die de landingsbaan markeerden,

”0om Giep, tot yolgjnd Jaajrl '*

havik

(Accipiter gentilis)Uit: Purnell’s Encyclopedia of Animal Life
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