
daan aan beide organisatoren van de waddenquiz. Ge
l ukkig wonnen we niet, zodat  volgend jaar de quiz ge
organiseerd mag worden door Ton en W im d ie met 
hun groep glansrijk eerste werden. Gefeliciteerd heren! ! !  
Het "carnavaleske" kwartetspel ter afsluiting van d e  
quiz zal i k  niet licht vergeten. Judaspenning e n  Poesje, 
la ter vergezeld door o.a.  het Vietnamees hangbuik
zwijn, liepen van kastje naar de muur. Later op de 

Bergeenden 

avond, nadat enkele leden vertrokken waren naar Hes
se!, begreep ik pas echt hoe zwaar de bagage geweest 
moest zijn. De volgende morgen had ik zelfs een zwaar 
hoofd . Het uurtje zeetrek, dat  nog even voor het ontbijt 
meege pikt werd, leverde niet veel op. Er passeerden 
wel enkele Jan van Genten en een aantal groepen Zwar
te Zeeëenden, maar van echte trek was ja mmer genoeg 
geen sprake. 
De zondag werd al  fietsend door iedereen naar eigen 
keuze ingevuld.  De groep van zeven die besloot naar 
de uiterste oostpunt van d e  Boschplaat  te fietsen om 
daar vogels te kijken, beleefd e  mijns inziens het ornitho-

logisch hoogtepunt van het weekend. Na zich geïnstal
leerd te hebben op een duinlje tussen het helm, werd 
het hoogwa ter a fgewacht.  Op het wad bevond zich a l  
een groot aan ta l  steltlopers o p  redelij ke grote a fstand, 
maar naarmate het water steeg kwamen ze d ichter bij. 
Tegelijkertijd kwamen er d uizenden en nog eens d ui
zenden Bonte Stra ndlopers, Kanoetstrandlopers, Scho
leksters en Rosse Grutto's aanvliegen om zich bij d ie 
s teeds maar d ichterbij komende groep a a n  te slui ten. 
Tijd ens d it schouwspel werd een, voor het hoge water 
vluchtende, groep s terns aa ngevallen door een Kleine 
Jager. Wat een adembenemende ervaring. Fran k  bracht 
ons terug in de werkelij kheid d oor op de tijd, d ie veel 
te snel voorbij was gegaan, te wijzen. 
De fietstocht over de Boschplaat was zwaar. Het fiets
pad was een moeilijk berijdbaar karrespoor vol 
glibberige kuilen en mul zand, maar d e  tocht was het 
dubbel en dwa rs waard .  
Rond drie u u r  was iedereen weer terug bij d e  Wier
schuur, waar de fietsen werden ingeladen. Vier fietsers 
waren scherp op tijd en kwamen bij na op een pijnlij ke 
manier tot de conclusie dat  d e  klok op Terschelling 
even snel loopt als in de rest van Nederland . 
Nad a t  d e  bagage was ingepakt en het onderkomen was 
schoongemaakt (met dank aan a l le schrobbers, boeners 
en vege.rs), arriveerde de bus om 1 6.45 u ur. Het " ins tap
tafereel" herhaalde zich, zij het met aanzienlijk lichtere 
bagage. 
De boottocht verliep zeer rustig. De zee was kal m  en de 
groep genoot, vermoeid maar voldaan, boven op het 
dek van een heerlijk nazomerzonnetje. 
Tegen tienen arriveerd en we na een mooie rit d oor de 
polder met d e  ondergaand e  zon tussen d e  molens, een 
tussenstop in De ZiJk en zond er file in Noord wijk. De 
groep een e rvaring en ik een gesponsorde kleurenfoto 
voor de nieuwe "Flora van de Bollenstreek" rijker. 
Iedereen ha rtelijk dank, het was een zeer geslaagd 
weekend. 

Een andere kijk o p  zee en strand 
De redactie ontdekte in eenJ1Iaatselijk blad een, met 
een eerste prijs gewaardeer , stuk proza van één van 
onze leden. 
Deze totaal andere kijk op de na tuur willen wij u niet 
onthouden. Bij o�:s roept het nostalgische r-evoelens op 
over vervlogen tqd en, nog versterkt na zo n zomer als 
dit jaar. 
Voor zover u het nog niet gelezen hebt, Zie hier! !  

Stoeien in Sterrenlicht 

Ecs Aartsc 
Ze waren jong en verliefd. I-land in hand liq,cn ze over 
strand de donkerte in. Achter hen lagen de fel vcrlichte hotels 
langs de S'Tote l10ulcvard. De vierkante, witte vuurtoren zond 
onverstoor/1m1r in ritmische intervallen zijn licht de zomer
nacht in. l-id geroezemoes Vl/11 het vcrkeeT was nog hmc11 het 
gcm urm cl van de llfand i ng te horen. 
Ze slentaden langs de watcrmnd; ze hadden alle tijd, want 
niemand wachtte op hen. Toen ze over hd natte zand liepen 
spetterden lichte puntjes Of'· Oe lmmdiHgsgolfjcs kruifden om 
in zacht licht en vloeiden uit op het stnmd. Ze stampten even 
en de lichtspetters gloeiden feller 0!'· 
Ze trok haar slippers uit en stopten die /lij zijn schoenen in de 
sr·ote tas aan haar schouder. Ze keek achterom en zag dat de 
lichten op de boulevard samenvloeiden tot een wit lint. 
J-lun ogen raakten gewend tltlll de_ donkerte Vtlll de nacht. Oe 
sterrenhemel gaf md voldoende licht om clkatlr te kunnen. 

zien. Er war,n geen scherpe contouren, alleen maar zachte 
nauwelijks herkcnl�tn·c vormen. Oe warmte van de zomerdag 
lag lW'{ over het strand. 
Soms l1/evcn ze staan, kusten elkaar en met de armen om cl
kaar heen siC11 tcrdcn ze weer door. Ze sloften door het water 
en druppels licht sprongcn voor hen uit. Een lichtend pad 
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volgde hen. Zij schopte in het water, waarover haar vrolijke 
lach uit parelde. A ls stelTenlicht vlogen de druppels alle kan
ten op. Zij schopte weer, en weer . . .  ]uichte tow het stille licht 
ket.'1' op keer door de donkere nacht fl itstc. 
Ze gingen in dieper watt.T lopen. Zij liet hem los, rende hoog
/Jemg naar het strand. Dnuudc zich om en schopte water IUUlr 
hem toe. Zijn T-shirt werd nat. Hij 1-cndc op haar af maar :::e 
liep niet weg en opende htuzr armen. Ze omarmden elkaar in 
een lange kus. 
Ze legde luwr hoofd tegen zijn schouder en dicht tegen clktwr 
aan ft epen ze lanr,zaam dom·. "Zullen wc ç;-aan ::wemmen ? "  
vroeg hij zacht. ' Bloot? "  Ze /1leven staan �n keken c/ktun· 
aan. Toen zette zij de tas op de gTond. . · 
Zilveren druppels spetterden oveml heen. Zij lachten en keer 
op keer lieten ze zich in het water vallen. Telkens weer was <-'1' 
dat geheimzinnige, stille licht dat tot hun teleurstelling :::o 
gauw weer uitdoofde. Ze spetterden elkaar nat, sprongen /Jo
ven op elkaar en stoeiden in het lauwe water vol sterrenlicht . . 
Maar het steeds weer oplichten van de zee vcrlichtte nauwe
lijks hun liclUlmcn. G�luidloos kwam het geheimzinnige licht 
en geluidloos verdween het. Ze dook onder en hij kon htuzr 
spom: in het water volgen. Ze ging sttum en het water vloeide 
als zilver van htun· af. Ze ieregen geen genoeg van het spelen 

Rondje G roen 
W. A nde!twr 

Als ç;-een andere pitmts leent Noordwijk :::ich voor een rondje 
stm�1d en duin. Met de vuurtoren als middclJ •unt iets oppik
ken van wat de natuU1· te bicden heeft 

In de d ierenwereld is sprake van "winners en losers" .  
Soorten d ie het  �oed doen en soorten d ie  het  onderspi t  
delven. H e t  is m e t  zo gemakkelijk v a s t  t e  s tellen door 
welke oorzaken vogelsoorten uit de omgeving van 
Noordw ij k  verd wijnen. 
Zo zijn we bijvoorbeeld de Grauwe Klauwier in de d ui
nen kwij tgeraa kt. Tot voor een jaar of t ien broedde 
deze vogel nog met een aantal paren rondom het zoge
naamde Vrije Vak, in de Noorddu inen. Eén d ing is wel 
zeker, d it verd wijnen heeft in  elk geva l  ook iets te ma
ken met het voedselaanbod . 
De Gra uwe Klauwier is wat  je noemt een " fi jnproever" . 
Een vogel d ie is aangewezen op grote i nsekten. Juist 
deze grote i nsekten v inden we weinig meer in  d e  d u i
nen. Denk maar aan de grote aa ntallen Junikevers d ie 
tot in de v ij ft iger jaren de d uinen bevolkten. Als jongen 
v ingen we ze en h ielden ze thuis in een schoenendoos . 
Ze werden gevoerd met Echt  Walstro, d a t  �e " torre
kruid"  noemden. · 
De Zilvermeeuw zou je een echte "winner" kunnen 
noemen. I n  tegenstelling tot de Gra uwe Kla uwier is het 
een "alleseter" . In de eerste plaats v i nd je het beest op 
het strand.  Da t l igt ook voor d e  hand vanuit het broed
gebied, de d uinen. Vooral na een s torm is daar volop 
voedsel te v inden. Dat i s  overigens ook het geval na 
een drukke stranddag in de zomer. Uit da tgene wat w ij 
hebben achtergelaten is best nog wat eetbaars te p ikken.  
Ook buiten het  s trand is voor Zilvermeeuwen nog wel 
wat  te halen. Speciaal onze v ui lnisbelten zijn bij hen in  
trek. Het  hele jaar  door hangt er een zwerm meeuwen 
rondom zo'n belt. Zij leven van de restanten van onze 
welvaart zou je kunnen zeggen. Niet a lleen het voedsel
aanbod bepaald het succes van de soort. Om m�gmaals 
op d e  Grauwe Klau w ier terug te komen, d i t  beeslje 
broed t  in vrijstaande bosjes. Daarbij moeten d an ook 
nog wat doornachtige stru i ken s taan. Tevens zijn zij op 
rust gesteld.  Allerlel voorwaarden waaraan voldaan 
moet worden voor een nest gebouwd kan worden. De 
Zilvermeeuw daarentegen is veel minder veeleisend . 
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in dat uit sterrenlicht /Jestaande water. 
Toen ::;wommen :::c terug, liepen hand in hand het strand op. 
Zij rukte :::ich los en rende naar de duinvoet. Lachte toen hij 
achter haar aan rende. In het nog warme mulle zand greep hij 
luwr vast. Ze keerde :::ich om, sloeç;- haar armen om ziJn hals 
en in cci1 lange kus trok ::ij hem o'mlaag. Ze waren alleen met 
hun snelle ademhaling en hun gefluister. De donkerte van de 
nacht omsloot hen vol :::aclzthcid. 
Ze dtuzlde lang:::aam terug Juuzr aarde de sterren lnrucn htuzr 
kwamen tot 1·ust. Stmks was ik daar ergens, dacht ze. Het ra
:::cnd gcl,onk van haar hart was afgenomen en haar ademha
ling was weer rustig. ,Met grote ogen keken ze clktmr aan, 
streelden elkaar teder en kusten clktUzr haast l1cschroomd. Ze 
hoorden weer het rustige kab/Je/en van de /!randing. 
Hij ging staan en trok en haar overeind. Met de armen om cl
kaar heen liepen ::;(� Ïang:::tuzm terug naar de zee. De witte 
gloed van het, z�ater ontving hun :::anderige lichamen. Ze gin
gen tegenover clktuzr :::rtten en keken clkam· al/ccn maar aan. 
Handen gledèn in elkaar. Zij voelde de immense goedheid 
van ·dc ::cc luuzr lichaam strelen. 
Dicht tegen clkatzr aan slenterden :::c terug naar de /}()ulevard 
in de verte. Naast hen vcrldccktc het gehermzinnige licht in 
de golven. De :::ee had luzar sterrenkleed uitgedaan. 
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Z e  broeden normaal in de d uinen. Zo was e r  een grote 
kolonie in de buurt van Wassenaar totdat  de Vos op het 
toneel verscheen. Hoe vervaarlijk een meeuw er ook uit 
kan zien, ze za�en toch geen kans hun nesten tegen 
deze rover te verded igen. De kolonie is dan ook zo 
goed a ls verd wenen. Vana f d a t  moment doken de 
meeuwen op in de buurt van Leiden en gingen daar op 
de platte daken broeden. Ze vonden daar een kunstma
tig d uinlandschap zonder de bedreiging van de Vos . 
Interessant is d e  vraag: waarom ziet nu de Grauwe 
Klauwier geen kans op pakweg in een bosje rozebottel 
te gaan broeden? Daar staa n er genoeg van rondom en 
in  het dorp . En waarom schakelen ze niet over op een 
soort voedsel dat wel voorhanden is? 
Misschien kom je daarmee op de zelfde vraag d ie ook 
in  de mensenwereld niet is o�1gelost: waarom zijn er 
"winners" en waarom zijn er' losers"? 
Die vraag d rin�t te meer omdat d e  " losers" vaak zo 
sympathiek zijn . . .  




