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Een Zwinderige dag

Chauffeur Piet nam de leiding, vertelde zo af en toe waar we waren, vulde de

tussentijd op met opwekkend gezang van de Fischerkoren, en voor we het wisten

zaten we op de veerboot van Vlissingen naar Breskens koffie te drinken.

Wat daarna kwam, was ook voor de chauffeur niemandsland, maar gelukkig was

Yves Vogel hier uitstekend thuis en zo kwamen we dan toch in de kortste keren

waar we moesten wezen.

Helaas bleek het hier door de op zijn minst frisse zeewind nog een paar

graadjes kouder dan op ons startpunt. Kleumend schoven we dan ook het be-

loofde vogelparadijs binnen. En daar zeiden onze drie zeer ter zake kundige

gidsen; "Ga je gang, luitjes. Als je wat te vragen hebt, kun je ons altijd

wel ergens vinden. En anders tot ziens, om half vijf bij de bus!"

Of je in ijskoud water werd gegooid met de aanmoediging "zwemmen maar".

Na de eerste verbijstering bleek dit echter toch wel de beste methode te zijn.

Aangezien je die hele rit nu ook weer niet had gemaakt om hier te gaan zitten

koffie drinken, begon je dus maar. Binnen tien minuten zag je al helemaal geen

mensen meer, maar alleen nog maar vogels, vogels en nog eens vogels. Je keek,

je zocht op, je vroeg, en altijd kreeg je wel van iemand een uitvoerig antwoord,
of dat nu een medecursist was, een eigen of vreemde excursieleider of wie dan

ook, We hadden Immers allemaal hetzelfde oogmerk.

De Ooievaars waren wel het glansnummer. Als er ergens een paar begonnen te

klepperen, keek geheld iedereen meteen in dezelfde richting. Verder viel ons

op, hoe goed verzorgd alles er uitzag, zowel de open als de gesloten vogelver-

blijven. Fris groen gras, schoon helder water, een evenwichtige beplanting.
Goede voorzieningen op elk gebied.

We bestudeerden ijverig meeuwen, eenden, ganzen, uilen, roofvogels, zangvogels,

Kemphanen, zwanen, Kraanvogels, tot het ons duizelde. Als onze verkilde lede-

maten hun functie begonnen te weigeren, trokken we ons terug in één van de

heerlijk warme koffie- en eethuisjes, waar we altijd wel een paar lotgenoten
aantroffen. Maar zo gauw we weer voldoende waren ontdooid, ging het weer ver-

der, repeteren, vergelijken, verzuchten "ik leer het nooit", tot de beelden

zich langzamerhand toch begonnen te fixeren en je af en toe achteloos kon

zeggen: "Dat is dat, en heb je die al gezien?", alsof je al jaren in het vak

zat. En toen was het half vijf, en wachtte Piet ons met een zalig warme bus.

Nog even geteld, of iedereen echt weer aan boord was, en daar gingen we, dit

keer door het Belgische, richting Antwerpen, door leuke kleine stadjes.

Maar toen we Antwerpen eenmaal waren gepasseerd en een plagerig zonnetje ons

bescheen, werd het menig excursionist te veel, en er werden dan ook al gauw

geen uiltjes meer gezien, maar wel geknapt, In Utrecht zetten we Paul over-

boord en even daarna waren we alweer op onze basis weergekeerd. Snel nog even

een paar afspraken gemaakt, adressen genoteerd, en dan
gauw, gauw, naar de

warme kachel en de volle koffiepot. Tot de volgende keer.

Co Rotermundt

Koud dat het was, die 20ste mei, toen een groep enthousiaste vogelcursisten

zich in Bussum verzamelde ten einde zich per bus naar het Zwin te begeven.

Het uur was vroeg en de nevels grijs, maar de stemming was meteen al goed.


