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Verslag vogelweekend Schier najaar 2011 (1)

Marc van Willigen en Andrea Kuhn

Zouden ze ook over andere zaken danvogels

kunnen praten, hadden we ons angstig op de

boot afgevraagd. We vreesden voor dag en

dauwop te moeten staan om vervolgens tot de

schemering in zou vallen onafgebroken per

fiets met tegenwind over het eiland te jakkeren

met slechts een kaal pakketje boterhammetjes

te eten. ’s Nachts zou er van slapen wel weinig
komen op de slaapzalen. Dat werd afzien zo

vreesden we.

De ontvangst was allerhartelijkst, er was eten

voor ons bewaard, fietsen, slaapplaats en

excursiegroep werden snel voor ons geregeld

en voor we het wisten waren we betrokken in

een levendig gesprek over vogelzaken. Het

was prettig om te vernemen dat we pas de

volgende ochtend om half negen op pad

zouden gaan en dat de dag waarschijnlijk

afgesloten zou worden met een terrasje tegen

vieren. Daarbij was de weersverwachting
uitermate gunstig. Dat klonk allemaal zo slecht

nog niet.

Het enige dat zwaar viel was het gevreesde

slapen op de slaapzalen. Dat lukte niet zo best.

Zaterdag was een heerlijke zonnige dag. Onder

leiding van Bertus en Jelle fietsten we van

weiland naar rietkraag naar dijkje. Overal

zaten de mooiste vogeltjes en door de

telescopen turend konden we al hun details

rustig bewonderen. Wat me van zaterdag
vooral is bijgebleven is een dartel groepje

baardmannetjes in een rietkraag en een groepje

steenlopers dat bedrijvig over de keien langs

de zeekant scharrelde. Ik nam me voor om de

kenmerkende roep van het baardmannetje niet

meer te vergeten, maar een week later kan ik

me niet meer herinneren dan dathet geluid iets

van ‘ping’ had. Vol verbazing keken we ’s

middags bij het vogelringstation naar een paal

met vreemd schokkende stoffen zakjes. We

vreesden het ergste voor een kwetsbare fitis,

toen deze in de grote knuist van een bebaarde

wetenschapper verdween, maar de beste man

had dit duidelijk meer gedaan en na een aantal

snelle metingen, waarbij het blazen door de

veren me het meest beviel, vloog het beestje

ongeschonden weg.

Ook zondag was het heerlijk weer. De

zeldzamerewaterral heb ik in tegenstelling tot

mijn cursusgenoten niet gezien. Een dergelijk

Tjiftjafof fitis?

Mijn vriendin Andrea en ik zijn nog niet zo

lang, na een koude en regenachtige week op

Texel, enthousiaste vogelaars. Het viel ons op

dat er op de weilanden veel vogels zaten. Na

aanschaf van een verrekijker opende zich een

wereld van druk wriemelende vogeltjes met

allerlei prachtige kleurtjes. Een jaar later

bezochten we de cursussen van de

Vogelwerkgroep het Gooi en Omstreken en

gingen mee met de excursies. Wat was er ’s

ochtends vroeg toch een hoop te zien en hoe

geduldig gaven de cursusleiders uitleg over

kenmerkende geluiden en kleuren. Inmiddels is

ons zeker tien keer uitgelegd waaraan we een

buizerd kunnen herkennen, maar er zijn zo veel

vogeltjes, die zich elk jaargetijde weer anders

vermommen,dat vrees ik een dat een elfde

uitleg toch weer nodig zal zijn.

Het eerste weekendvan oktober zijn we voor

het eerst meegegaanmet een weekendexcursie

en wel naar Schiermonnikoog. Het viel ons op

dat er al voorafgaand aan het weekend enige

onrust onder de excursiegangers was te

bespeuren; zo ontvingen wij een opmerkelijk
aantal e-mails over presentielijsten, eten en

fietsen. Na een drukke werkweek en een

overvolle veerboot, want het beloofde mooi

weer te worden, kwamen we aan bij de

kampeerboerderij Binnendijken, waar een

behoorlijk gezelschap buiten aan houten tafels

zat na te genieten van het avondeten.
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ritueel herhaalt zich vaker tijdens excursies.

Iemand meldt met luide stem een bijzonder

vogeltje. Tegen de tijd dat ik weet wat ik moet

zien en waar ik moet kijken, is het beestje al

weer lang verdwenen. Het hoogtepunt van de

zondag was voor mij een zwerm eidereenden

die in een lange streng op volle snelheid met

niet meer dan een meter onderlinge afstand

laag over het zeewater scheerden.

Graag willen we de organisatoren bedanken

voor dit fijne weekeinde. Zondag op de

veerboot terug duizelde ons hoofdvan de vele

indrukken en we zijn vast voornemens om snel

weer een keer mee te gaan!


