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Bijzondere ontmoeting

Deze rubriek doet verslag van bijzondere ontmoetingen tussen vogelaars en vogels. Vrijwel iedereen 
heeft unieke ervaringen tijdens het vogels kijken. Die willen we op deze plek graag lezen. Omschrijf uw 
speciale belevenis in maximaal 300 woorden en laat iedereen meegenieten.

Geen vogel trotser dan ...
Geen vogel zit trotser in een boom dan een duif, schreef de Nieuw Zeelandse schrijf-
ster Katherine Mansfield (1888-1923). Maar dan heeft ze de Buizerd nog niet  
gezien, want die kan er ook wat van. En al helemaal als hij zo’n prachtige tak heeft 
gevonden om zijn nest mee te bouwen. Eigenlijk gingen we naar de Kennemerdui-
nen voor de Geoorde Futen, maar die zaten gezellig allemaal aan de andere kant 
van het Vogelmeer. Dan maar wat klein spul fotograferen. Een Braamsluiper diende 
zich aan, maar net toen ik mijn telelens in de bosjes stak, riep mede-vogelaar Sjek 
Venhuis: ‘Boven je! Boven je!’ Achter de boomtoppen van een dennenbosje kwam 
een donkere schaduw aanvliegen. Je schiet in de stress: scherpstelling, sluitertijd, 
tegenlichtcorrectie. Gauw nog wat knoppen verdraaien en richten. En dan hopen 
dat de Buizerd, want dat was het, over de bomen heen zou komen zeilen. Dat deed 
hij. Sterker nog: met een flinke tak in zijn poten landde hij boven in de top van een 
den, maar na de situatie in ogenschouw te hebben genomen zette hij af en ver-
dween met een ruime bocht achter het dennenbosje. Dit overigens tot ergernis van 
een koppeltje kraaien, dat luidkeels lieten weten het met die laatste actie niet eens 
te zijn. Voordat ik me realiseerde wat er gebeurd was, was het alweer voorbij. Ge-
lukkig was ik niet vergeten de ontspanknop ingedrukt te houden, hetgeen een aan-
tal foto’s had opgeleverd die, op zijn zachtst gezegd, nogal van wisselende kwaliteit 
waren. Een daarvan bleek het goede plaatje op het juiste moment te zijn. Later de 
exif data uitlezende zag ik dat de hele actie in totaal 8 seconden had geduurd, waar-
bij bleek dat de vogel slechts 2 seconden in de boom had gezeten. Ik doe er wel eens 
langer over om een vogel te fotograferen !
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