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VERSLAO VWG-NAJAARSWEEKEND TEXEL 28-30 SEPTEMBER Bas Schat 

Op vrijdag 28 september reden we met z'n vijven naar Den Helder. We kwamen 
precies op_ tijd voor de boot van vijf uur. Vanaf de boot zagen we o.a. een 
Aalscholver, een zootje Eidereenden, drie Kleine Jagers en enkele Visdieven. 
Op Texel huurden we fietsen en gingen naar kampeerboerderij "De Breemhoeve". 
Onderweg zagen we Kemphanen, veel Goudplevieren, een Boerenzwaluw en wat 
Kneuen. Na een paar keer op aanwijzing van Menno verkeert te zijn gereden be
reikten we ons doel. Na onze spullen uitgepakt te hebben gingen we de duinen 
in. In de duinen was sterke trek van Graspiepers, waarvan er een vurig werd 
bejaagd door een Smelleken vrouwtje. Verder zagen we o.a. Torenvalk, Bruine 
en Blauwe Kiekendief, Patrijs, Winterkoning en Heggemus. Nadat we een prach
tige zonsondergang hadden bewonder d gingen we terug naar de be>erderij. 

De volgende dag stonden we nat uurlijk vroeg op en fietsten naar De Geul, 
Hier was een leuk slikveldje waar erg veel steltlopers en eenden zaten: 
Wilde Eend, Kuifeend, Slobeend, Bergeend, Smient, Wintertaling, Pijlstaart, 
Kluut, Tureluur, Groenpootruiter, Rosse Grutto, Wulp, Scholekster, Kievit. 
Ook liep er een Lepelaar. Vervolgens fiet s ten we naar de boot om de tweede 
groep op te halen. Willem vertelde dat er op een of ander strand bij een of 
ander paaltje een Kleine Burgemeester moest zitten, Een mooi doel voor de 
excursie van die middag. Ondanks ijverig zoeken werd h~ niet gevonden. 
Na ons volgegeten te hebben met pannekoeken gingen we toch nog voldaan huis
waarts. 

De volgende dag stonden we weer vroeg op om naar de vuurtoren te fietsen. 
Op de heenweg was het mooi weer en hadden we wind mee. We zagen nog een Paapje, 
een Witgatje en een Beflijster. Het leek een goede trekdag zodat iedereen 
goed oplette. Tussen de vele Graspiepers en Kramsvogels ontdekten we vier 
IJsgorzen. Echt goed waren ze niet te zien maar desalnietemin waren het vier 
Ijsgorzen, We ]iepen een eindje verder en zagen nog een Beflijster, een manne
tje, en even later ook twee vrouwt.ies . Het was nog steeds mooi weer. 11Het 
lijkt wel een klauwier" zei Frank van Groen, toen er plotseling een vogel uit 
het struikgewas schoot . Het bleek een vrouwtje Grauwe Klauwier te ziin, 
We besloten maar eens koffie te gaan drinken en op weg naar het koffiehuis 
zagen we nog eeri Grauwe Vliegenvanger. Onder het genot van een kop koffie 
zagen we hoe het weer verslechterde. Toen we weer op weg naar huis gingen> 

regende het i nmiddels hard en s tond er een vreseltike tegenwind. Toen we onge
veer vijf kilometer hadden afgelegd wachtten Frank, Menno en ik op de anderen 
die ver achter waren geraakt. Na een tijdje kwamen ze er aan . Ze hadden een 
Klapekster gezien! Nadat we een hartversterker hadden gehaald stapten we weer 
op de fiets, Het weer was nog even slecht, Na een slopende tocht bereikten 
we de boerderij. We pakten in en gingen naar de boot, We namen afscheid van 
Texel. 


