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VERSLAG VWG-WEEKEND SCHIERMONNIKOOG 1 & 2 OKTOBER

Willem vd Waal

Op zaterdag 1 oktober 's ochtends om 6 uur ontmoetten de Schiergangers elkaar
op het Stadionplein, Iedereen was op tijd zodat de auto's volgens plan richting
Lauwersoog reden. De voorgaande heldere nacht en de straffe oos tenwind deden
vermoeden dat het een goed trekvogelweekend zou worden, Vanaf de boot werd er
al druk gevogeld en werden de eerste soorten op de lijst gezet. Het waren de gebruikelijke wadvogels.
Op de aanlegsteiger op Schier werden we opgewacht door clubfotograaf Jan ,
excursieleider Menno (al spoedig omgedoopt in E.L.) en Annelies, Alsof het de
aankomst van Sinterklaas betrof zo enthousiast werden we verwelkomt. Onze hoge
verwachtingen werden door de verhalen van eerdergenoemden nog hoger. Ze hadden
het over vele piepers, leeuweriken, vinken, Blauwe Kieken , Sperwers en
een Grauwe Franjepoot. De net _aangekomen VWGers snelden dus naar de bus richting dorp waar fietsen gehuurd werden. Nadat de bagage op de kampeerboerderij
gedropt was, wist een drietal te ontsnappen om de franjepoot te zoeke~ die de
dag tevoren in de Kooiplas was gezien. Hij bleek er nog steeds te zijn, en ook.
op zondag was hij de hele dag aanwezig. Het was een Grauwe Franjepoot in jeugdkleed. En passant vloog er tussen twee Watersnippen een Bokje over. Even later
voegde de test van het gezelschap zich bij het drietal en kon iedereen de vogel
uitgebreid bewonderen. Er ontstond discussie of het geen Rosse Franjepoot was .
Gelukkig zijn er vele duidelijke foto's gemaakt die iedere twijfel aan de identiteit van deze franjepoot wegnemen, Dit was het eerste succes van het weekend!
Gezamenlijk werd er daarna richting strand gefietst. Daar viel niet veel te
beleven. De harde wind veroorzaakte flinke zandstormen wat het verblijf daar niet
veraangenaamde. Er kwamen 13 Grauwe ·Ganzen vanuit zee richting eiland vliegen en
er vlogen wat Eiders en Zwarte Zeeëenden· langs . Beslote n werd weer een stuk te
fietsen en wel richting Wes t erplas . Via duinen en bos , waar veel l tisters , piepers
en een Smelleken werden gezien, ging het richting dorp. In het . dorp gingen E.L,,
Annelies en Hessel inkopen doen voor het avondeten, de rest ging richting Westerplas . Er vloog daar een Roerdomp uit het riet die honderd meter verdeop w~er
landde. Even later werden er door Kees
en WvdW een paar gorzen gezien die er anders uitzagen dan de vele Rietgorzen en
bovendien liepen als piepers . Snel r iepen we dan ook IJsgors! Het bleek voor
verschillende excursiegangers een nieuwe soort te zijn. Hiermee was het derde succes een feit. Het waren er zes en spraken af even op de f ourageploeg te wachten
om ze op de IJsgorzen t e wijzen, Vervolgens gingen we richting wad om daar nog
wat te vogelen. Daarna gingen we naar de boerderij en werd een lekkere bak koffie
gemaakt. Het bleek dat er nog tijd was voor een kort wandelingetje .
Weer terug bleek het eten klaar en de tafel al gedekt, Voor er werd opgeschept kreeg Jimmy, die zo fraai de tafel had gedekt, een warm appl aus dat natuurlijk ook de koks
olv Niesje toekwam. Er werd gegeten bij kaarslicht en ieder
liet het zich goed smaken want bijna ieder een nam een tweede portie en onze eigen
Beer uit de Bijlmermeer zelfs drie! De pan ging helemaal l eeg en Robert, wiens
haardracht hiervoor het meest geschikt leek, werd als afwasser benoemd. Na de koffie gi ng het richting dorp naar kroeg en disco. De jeugd kwam het laatst terug,
me de doordat de café 's sloten,
Op de tweede dag liep de wekker al om 5 .30 uur af! Traditiegetrouw waren er
weer me nsen die er vroeg op uit wilden trekken. Van het mooie weer was niet veel
meer te merken. 's Nachts had het (soms hard) geregend en was het gaan misten .
Een dapper persoon ging buiten kijken hoe het weer was ; het was gaan motregenen
en de mist werd alsmaar dikker , dus snel het bed weer opgezocht . Een uur l ater
werd het weer nog eens bekeken en het bleek droog te zijn gewor den, zodat besloten werd het dan toch maar te proberen, Na het ontbijt trokken er aldus acht
mensen opuit richting Willemsduin, De nog steeds aanwezige dichte mist werd afgewisseld met buien. Eenmaal op het Willemsduin aangekomen begon als beloning de
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zon te schijnen. Maar veel: vogels lieten zich niet zien. De buit bleef beperkt
.tot een Gekraagde Roodstaart, Tjiftjaf, Buizerd, Goudhaantjes, Buizerd en vele
piepers (Gras en Boom), lijsters en steltlopers. Besloten werd de terugtocht
via het strand te lopen. Inmiddels was het zelfs warm geworden en sjokten we
door het mulle zand richting Kobbeduinen, waar onze fietsen stonden. De moeite
werd op het strand beloond want daar liepen acht Strandleeuweriken en even
later werden er nog ongeveer 20 Sneeuwgorzen gezien. Degenen die later op pad
waren gegaan bleken nog vier Bokjes gezien te hebben alsmede Sijzen en een onbekende snip-achtige vogel die door sommigen als Houtsnip en door anderen als
Poelsnip was gedetermineerd maar erg zeker leek het allemaal niet. Hessel zag
nog een Visarend, wat toch zeer de moeite waard is.
Na de middagboterham werd er nog wat in de buurt gevogeld want inmiddels
was besloten de boot van vier uur te nemen. Vanaf de boot werden er bij Lauwersoog drie Roodhalsfuten en een Grote Zeeëend gezien. Van de Roodha.lsfuten werd
er later nog een teruggevonden ~ij de sluis en de Grote Zeeëend bleek een Wilde
Eend te zijn. Hiermee werd een fijn vogelweekend afgesloten. Er werden 96·soorten
gezien waaronder enkele niet alledaagse. Op het Stadionplein aangekomen.bleken
alle fietsen er nog te staan wat weer een meevaller was. En zo werd het weekend
in uitstekende stemming afgesloten.

FE;D EN VETER11E IN PRIKTOL-LAND

Robert vroeg aan Willem of hü nog een bordje macaroni kon
krijgen. Dat kon wel, maar dan moest hij wel helpen met afwassen. Robert begon heel bedenkelijk te kijken maar hij had
zo'n reuzenhonger dat hij toegaf. Aldus schepte Willem zijn
bord nog maar eens vol, maar pas nadat was afgewacht of Jet
nog wel een portie zou krijgen. Ondertussen smeedde de jeugd
woeste plannen om naar de disco te gaan. Robert raakte zo
enthousiast dat hij alvorens te gaan zitten nog met het bord
in de hand Electric Boogie begon te dansen,
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SOORTENLIJST SCHIERMONNIKOOG l & 2 oktober
Dod_a ars 3 ex Westerplas
Fuut enkele Lauwersoog en in de vaargeul
Roodhalsfuut 3 ex Lauwersoog
Aalscholver op het wad meerdere ex
Roerdomp 1 ex Westerplas
Blauwe Reiger op wad en kwelders
Knobbelzwaan 1 ex & 2 ex overvliegend
Grauwe Gans 13 ex vanuit zee thv paal 7
Rotgans vele ex op wad en kwelders
Bergeend op wad en kwelders
Sm~ent op vele ex op wad, kwelder, weilanden en Westerplas
K:akeend enkele ex Westerplas
Wintertaling vrij veel op wad , kwelder en
Westerplas
Wilde Eend veel
Pijlstaart enkele op wad en Westerplas
Slobeend veel opwad en Westerplas ·
Tafeleend enkele Westerplas
Kuifeend idem
Eidereend xeel op wad en langs het strand
Zwarte Zeeeend enkele vanaf de boot en op
zee
Middelste Zaagbek 1 ex vanaf de boot
Bruine Kiekendief 2 ex Westerplas 1 ad o
Kooiplas 1 ex Kobbeduinen
Blauwe Kiekendief 2-5 ex
Sperwer 5 ex
Buizerd 1 ex Willemsduin 2 ex Kooiduinen
Visarend 1 ex Kooiduinen
Torenvalk 1-2 ex dorp en Kooibos
Smelleken 1 ex Berkenplas 1 ex strand
Fazant te veel
Waterral 1 ex Kooiplas
Waterhoen enkele Westerplas & polder
Meerkoet enkele Westerplas en Kooiplas
.S cholekster veel op wad
Bontbekplevier enkele op het wad
Goudplevier enkele op het wad en vrij veel
polder
Zilverplevier veel op het wad en kwelders
Kievit vrij veel polder
Drieteenstrandloper enkele op wad en strand
Krombekstrandloper 1 ex wad bij Jachthaven
Bonte Strandloper veel op wad en kwelders
Kemphaan 1 ~ polder bij Westerplas
Bokje 1 ex & 4 ex over Kooiplas
Watersnip vrij veel in polder en bij Westerplas
Grutto 1 ex polder bij veerdam
Rosse Grutto veel op wad en kwelders
Wulp veel op wad, kwelder en polder
Zwarte Ruiter 3 ex kwelders
Groenpootruiter 1 ex kwelders
Steenloper
wad bij Jachthaven
Grauwe Franjepoot 1 juv Kooiplas

1983
Kokmeeuw veel
Stormmeeuw veel
Zilvermeeuw veel
Grote Mantelmeeuw veel
Holenduif enkele ex omg Kooiplas
Houtduif vrij veel rond dorp en Kooibos
Turkse Tortel 1 ex dorp
Veldleeuwerik vrij veel trek
Strandleeuwerik 8 ex strand thv paal 12
Boerenzwaluw 2-5 ex Westerplas
Huis zwaluw 1 ex IJsbaan 1 ex Kooiplas
Boompieper 2-5 ex kwelders
Graspieper zeer veel trek
Gele Kwikstaart 1 ex polder •
Witte Kwikstaart vrij veel
Winterkoning enkele dorp, Kooibos
en Kobbeduinen
•.
Heggemus enkele K_o oibós, Kobbeduinen,
Willemsduin
Roodborst vrij veel
Gekraagd e Roodstaart 1 o Willemsduin
Paapje 1 ex Westerplas
Tapuit enkele polder en Westerplas
Merel enkele dorp, Kobbeduinen en
Kooibos
Kramsvogel enkele Kooibos en Kobbeduinen
Zanglijster vrij veel vooral trek
Koperwiek enkele rond boerderij en
Kapenglop
Grote Lijster 2-3 ex dorp
Zwartkop 1 ex Kapenglop 1 o Willemsduin
Tjift jaf 1 ex Willemsduin
Fitis enkele ex
Goudhaantje vrij veel
Vuurgoudhaantje omg Berkenplas en
Kooibos
Staartmees 4-5 ex omg Berkenplas
Pimpelmees enkele ex Berkenplas en
dorp ·
Koolmees vrij veel
Kauw vrij veel polder en Kooibos
Zwarte Kraai enkele ex
Spreeuw veel
Huismus rond boerderijen en dorp
Vink veel rond dorp en Kooibos
Keep 3 ex Kooibos
Groenling enkele ex dorp
Sijs enkele ex Kooiduinen en Berkenplas
IJsgors 6 ex omg Westerplas
Sneeuwgors 20 ex s trand thv paal 9
Rietgors vrij veel

