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VERSLAG NAJAARSWEEKEINDE SCHOUWEN 9-11 OKTOBER 

Piet de Droog 

Op vrijdag 9 oktober om 10.30 uur trokken twee vogelaars, Jan en Piet (Dreef & 
Sloop),richting Schouwen. Tegen alle slechte·weerberichten in bleven we hopen 
op een verbetering die niet uitbleef. Het is spijtig voor alle thuisblijvers~ 
maar van drie heerlijke excursiedagen turfden we hooguit drie regenuren en 
dan mag je van goed weer spreken, Tegen twaalven arriveerden we bij de Greve
lingendam, waar we twee duikende:Geoorde Futen, 14 Middelste Zaagbekken, 
elf Kluten, een Bontbekplevier, een Pijlstaart, twee Zilverplevieren, Rotganzen 
en Rosse Grutto's zagen. Kleine Steltlopers waren er ook, maar door de storm, 
een trillendetelescoopen tegenlicht waren ze niet te determineren. We hadden 
vanu:i.t het wegrestaurant een prachtig uitzicht op de slikvelderi. Zo komt 
de vogelaar aan zijn trekken. 
Na de lunch werd de reis voortgezet.richting Haamstede, In de polders zaten 
maar weinig vogels en dus gingen we recht op ons eindoel af. Om 16.00 uur 
was de aankomst bij kampeerboerderij ''Dambruin", waar we ons installeerden. 
Vanwege de vroege zonsondergang verkenden we nog eerst even de omgeving. 
De aankondiging in het excursieprogramma was volkomen terecht, een schitterende 
natuur met zijn duinen en inlagen, s'Avonds om half tien arriveerde de tweede 
groep onder aanvoering van Annelies en:: bijrijder Peter, bijgestaan door 
Jolande en Paul. De slogan "als er geen Hoppe is, ga ik naar huis" ging wel 
degelijk op. Iedereen bleef, Annelies zette nog koffie en tegen enen vond 
iedereen het wel tijd om in bed te klimmen. 
De volgende ochtend, 10 oktober, begonnen we aan onze tweede excursiedag. 
Voor het ontbijt maakten we een korte wandeling in het duin achter de kampeer
boerderij. We zagen een paar Sperwers en overtrekkende zangvogels. Weer terug 
naar hui~,waar Annelies inmiddels de tafel had gedekt en koffie gezet. Het 
leek wel een vijf sterren hotel. Het dagprogramma werd besproken en de keus 
viel op een tocht naar de Inlagen langs de Oosterschelde. De leuke soorten 
van die dag waren Zilverplevieren, Zwarte Ruiters .in grote aantallen, Pijl
staarten èn het .klapstuk van deze «:!Xcursie, een Slechtvalk die grote groépen 
Kieviten en Scholeksters opjoeg. Een prachtig schouwspel dat door Jan tijdig 
ontdekt werd. Alles ging zo snel in zijn werk dat twee minuten later alles 
weer rustig was. 
De koffietent bleek gesloten en een andere, een restaurantje in Serooskerke, 
was niet ingesteld op vogelaars. De appeltaart ontbrak. Terugfietsend richting 
Oosterscheldekering zagen we nog twee Grote Sterns, vijf Bonte Strandlopers 
en zo een 200 Goudplevieren. 's Avonds zijn we heerlijk gaan chinezen en 
gezien de lege schotels na afloop had het iedereen gesmaakt. Omstrèeks 
half één lag iedereen in bed, rozig van wind of wiJn. 
Op 11 oktober was het om 7.00 uur reveille, Het was schitterend weer, dus 
direct ontbijten. Kok Peter ontfermde zich over de eieren, Potten koffie 
werden er gezet. Vandaag stond een bezoek aan zee op het programma. Fietsend 
door prachtige duinen. de Verklikkerduihen, zagen we nog een Heggemus, een 
Grote Lijster en een Zwartkop. Op het strand werden de telescopen in stelling 
gebracht, Totaal overbodig, want er viel geen enkele trek waar te nemen. Langs 
het strand zagen we een Drieteenmeeuw en Drieteenstrandlopers en hoorden we een 
Fitis. Er.werd besloten een kijkje te nemen in Boswachterij Westerschouwen, 
waar Zwarte Mees en Staartmees zich lieten zien. 
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Van de Inlagen konden we maar niet genoeg krijgen. Een laatste bezoek aan 
de Bovenkerksche Inlaag werd besloten met duizenrlen Scholeksters, enkele 
Zwarte Ruiters en een Kanoetstrandloper. Om 17.00 uur werden de fietsen 
teruggebracht, Om 18.45 uur aanvaarden we de terugreis. Jammer dat het week
einde zo weinig belangstelling trok. Niettemin Peter, geslaagd! 

Soortenlijst Schouwen 9-11 oktober 1987 

Dodaars 
Fuut 
Geoorde Fuut 
Aalscholver 
Blauwe Reiger 
Knobbelzwaan 
Grauwe Gans 
Rotgans 
Bergeend 
Smient 
Wintertaling 
Wilde Eend 
Pijlstaart 
Slobeend 
Tafeleend 
Kuifeend 
Zwarte Zeeèend 
Middelste Zaagbek 
Bruine Kiekendief 
Sperwer 
Buizerd 
Torenvalk 
Slechtvalk 

/ 

Fazant 
Waterhoen 
Meerkoet 
Scholekster 
Kluut 
Bontbekplevier 
Goudplevier 
Zilverplevier 
Kievit 
Kanoetstrandloper 
Drieteenstrandloper 
Bonte Strandloper 
Watersnip 
Rosse Grutto 
Wulp 
Zwarte Ruiter 
Tureluur 
Groenpootruiter 
Witgatje 
Steenloper 
Kokmeeuw 
Stormmeeuw 
Kleine Mantelmeeuw 

·-... 

Zilvermeeuw 
Grote Mantelmeeuw 
Drieteenmeeuw 
Grote Stern 
Holenduif 
Houtduif 
Turkse Tortel 
Groene Specht 
Grote Bonte Specht 
Veldleeuwerik 
Boerenzwaluw 
Huiszwaluw 
Boompieper 
Graspieper 
Gele Kwikstaart 
Witte Kwikstaart 
Winterkoning 
Heggemus 
Roodborst 
Tapuit 
Merel 
Kramsvogel 
Zanglijster 

·, ~ 

Koperwiek 
Grote Lijster 
Zwartkop 
Fitis 
Goudhaantje 
Staartmees 
Kuifmees 
Zwarte Mees 
Pimpelmees 
Koolmees 
Boomkruiper 
Vlaamse Gaai 
Ekster 
Kauw 
Zwarte Kraai 
Spreeuw 
Huismus 
Ringmus 
sijs 
Vink 
Kneu 
Rietgors 
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