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Bridgende vogelaars

Op een avond zegt Tom, een

andere clubgenoot, tegen mij;
“Ik heb iets voor jou”. Maar

staat U mij toe dat ik eerst iets

over Tom vertel. In de jaren ’6O,

70 en ’BO vloog Tom als piloot

voor een oliemaatschappij in de

Libische woestijn om daar men-

sen en materiaal naar de ver-

schillende boorinstallaties te

vervoeren. De maatschappij

had ook een dokter in dienst,

een Hongaar. Patiënten konden

per radio de dokter laten oproe-

pen en Tom vloog dan de dok-

ter naar de patiënt. Wachtlijsten

waren er toen nog niet.

Gelukkig had de dokter niet zo

veel patiënten maar wel veel

vrije tijd en die vulde hij met het

opvangen van gestrande vo-

gels. Hij had dus toen al zijn ei-

gen vogelopvangcentrum in de

Libische woestijn.
Maar nu weer terug naar Tom.

Een week later bracht hij een

vogelring mee, die hij van bo-

vengenoemde dokter had ge-

kregen. “Kun jij daar iets mee

doen?”, vroeg hij aan mij. “Ja-

wel”, antwoordde ik en ik heb

de ring opgestuurd naar het

Vogeltrekstation in Heteren.

Acht weken later kreeg ik hier-

van bericht. Het bleek een ring

te zijn van een purperreiger

(Ardea purpurea), die nog niet

vliegvlug was toen hij op 5 juni
1967 door C.J.A. Wynaendts

geringd werd in de Driemans-

polder bij Nootdorp. 649 Dagen

later, op 15 maart 1969,

was de vogel dood gevonden

bij Mabruk, Libië, op 2700 km

afstand van de ringplaats. Hij
was dus al wel gemeld, maar

zonder de ring in te sturen. Nu,

na ruim 30 jaar, is deze ring dus

eindelijk ter bestemder plaatse

aangekomen.
Tim wordt lid van de VWG en

Tom denkt er nog even over na.

Bridgen en vogelen zijn twee

leuke hobby’s.

Wout van de Kamp

De bridgende vogelaar

In de winter is de dinsdagavond

mijn vaste bridgeavond. Voor-

dat we beginnen te spelen, drin-

ken we een kopje koffie en bab-

belen we even gezellig met el-

kaar. Tim, een clubgenoot en

ook een vogelaar, en ik wisse-

len dan regelmatig onze vogel-

waarnemingen uit.

Tim laat dagelijks zijn hond uit

op de Lambrechtskade en doet

daar dikwijls leuke waarnemin-

gen, o.a. de ijsvogel, de roer-

domp, de visarend en nog veel

meer. Ook wandelt hij wel eens

op de Hoorneboegse heide en

ziet daaro.a. de klapekster (al

twee winters aanwezig), de

zwarte- de groene- en de grote
bonte specht.


