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Een pakketje voor de Jeugdvogelclub:
een Eden-verrekijker !
Een paar dagen voordat we met de 
Jeugdvogelclub op stap zouden gaan 
werd er een pakketje bezorgd. Het bleek 
een splinternieuwe Eden-verrekijker XP 
8x32 te zijn. ‘Om uit te proberen bij jul-
lie Jeugdvogelclub’ schreef Maarten 
Kuitert van Knivesandtools erbij. 
Nou, dat hebben we met veel plezier ge-
daan ! Toen we zondag 10 maart bij het 
strand van IJmuiden stonden, wilden 

de kinderen hem maar wat graag ge-
bruiken. Lars was de gelukkige en en-
thousiast begon hij rond te turen. Na 
enige instructie over het instellen van 
de pupilafstand kon Lars er scherp mee 
kijken. Zijn conclusie was dat het een 
hele goede verrekijker is en niet te 
zwaar.
Het doel van de tocht over het strand 
was het zoeken naar dode en levende 
Zeekoeten. Deze soort heeft het nieuws 
gehaald, omdat deze vogels massaal 

Elke maand is er een spannende tocht voor de jeugdleden van de Vogelwerkgroep en 

andere kinderen die van vogels houden. 

Jeugd op zoek naar vogelsJeugd op zoek naar vogels
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doodgingen door voedselgebrek. Eerst 
vonden we niets, maar dichter bij de 
Zuidpier van IJmuiden vonden we ze-
ven dode Zeekoeten. We zagen daar ook 
vijf Geelgorzen! Die konden we mooi 
met de Eden-verrekijker bekijken. In-
middels regende het flink en hebben we 
chocomelk gedronken in een strand-
tent. En de verrekijker? Die mogen we 
houden. Daar zijn we superblij mee. Hij 
bleek gelukkig ook goed bestand te zijn 
tegen de regen. We kunnen de kijker 

ook gebruiken om vlinders te bekijken, 
want hij is ook op korte afstand heel 
scherp. (www.knivesandtools.nl)

Geen Zwarte Ruiter en Steltkluut, 
wel een Snor
Als begeleider van de Jeugdvogelclub 
wil je de kinderen graag bijzondere 
soorten laten zien. Maar dat lukt niet 
altijd. Zondag 14 april fietsten we door 
de polders rondom Spaarndam. Op 
waarneming.nl stond dat we kans 
maakten op Zwarte Ruiter in zo-
merkleed en een paartje Steltkluut. We 
maakten een fietstocht door de Heks-
lootpolder, langs het Landje van Gruij-
ters, door Verenigde Binnenpolder tot 
aan Vogelkijkhut De Smient. We zagen 
Rietzanger en Rietgors in de Heksloot, 
Bergeenden op de ‘bunkers’, veel Klu-
ten, Grutto’s en Wintertalingen in de 
Gruijters en een Lepelaar bij de Stompe 
Toren. De Zwarte Ruiter en Steltkluut 
hebben we niet gezien, maar wel veel 
andere soorten. Meest bijzondere en 
een nieuwe soort voor kinderen was de 
Snor. In totaal hebben we 52 soorten 
gezien. Vooraf maakten de kinderen een 
schatting van het aantal dat we zouden 
zien. Dat verliep van 31 tot 66 en Erwin 
won met zijn schatting van 51.

Met de jeugd naar de Regionale 
Vogeldag
Het werd op zondag 12 mei een ochtend 
met negen uitgelaten jongens. Gelukkig 
is er onderweg genoeg te zien. Zodat  
Erwin ze bij de les kon houden door het 
vogelboek regelmatig te hanteren en  
vogels op te zoeken. We bezochten de 
Regionale Vogeldag bij Fort benoorden 
Spaarndam. Bij de Big Sit waar de tele-
scopen stonden was al een aardige lijst 
met soorten genoteerd. Tijdens het 
rondje om het Landje van Gruijters 
leerden de kinderen ook de verschillen 
tussen vliegende Kauwen en Zwarte 
Kraaien. Toen de groep terug was in het 

De JeugdvogelcluB verkent het 
Landje van Gruijters. Foto: Johan Stuart
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fort werd het weer spannend voor de 
kinderen. De ruimte met vogelgeluiden 
en de opgezette vogels vonden ze inte-
ressant. Toen kwam er een melding 
binnen via WhatsApp: ‘Er vliegt een 
Zeearend boven Spaarndam.’ We storm-
den naar buiten, maar hebben helaas 
geen Zeearend gezien. Bij verteller Piet 
Paree was er volle aandacht voor zijn 
vogelverhalen. Piet moest zelfs nog een 

tweede verhaal vertellen. Rond 12 uur 
hebben we afscheid genomen. Enkele 
kinderen bleven nog even bij het uilen-
ballenpluizen.

Op de website staan verslagen met veel 
meer foto’s en daar staat ook wat we na 
de zomervakantie gaan doen. Hou de 
tweede zondagochtend van de maand 
vrij ! www.vwgzkl.nl/jeugdvogelclub

Even de nieuwe kiJker uitproberen. Foto: Johan Stuart

Ga je mee op verkenning in de natuur ?
Doe stevige schoenen aan en warme kleren ! Heb je een verrekijker, neem die 
mee. Heb je vragen? Neem dan even contact met ons op: j.stuart@planet.nl, 
023-5389481 of 06-53129644. Verslagen met foto’s staan op www.vwgzkl.nl/
jeugdvogelclub. Jeugdcommissie: Annemarijn Sintenie, Lars Visser, Erwin 
Robbertz, Johan Stuart.
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