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SPEKTAKEL VANUIT DE JEUGDCLUB 

Zaterdag 17 maart was het dan eindelijk zover. Na 4 weken uitstel door  
het slechte weer kon dan toch de excursie naar de pier van IJmuiden  
doorgang vinden. Het weer was die dag niet optimaal, maar de wind was  
gaan liggen en dat was voldoende om 26 jongelui en 7 begeleiders + auto's  
in beweging te brengen. 

De eerste schreden op de pier waren al veelbelovend. Regelmatig vlogen  
groepjes Rotganzen over en tussen de beide havenhoofden waren al diverse  
soorten watervogels te zien waaronder Grote zaagbekken, Kuifeenden,  
Eidereenden, Zwarte zeeëenden en Grote zeeëenden. 
Een deel van de groep had erg veel haast en liep alvast vooruit, maar miste  
prompt een grote troep overvliegende Kluten. 
Nabij het hek halverwege de wandeling liet een Roodkeelduiker zich van  
korte afstand bekijken en lag een Zwarte Zeeëend er erg ongezond bij op de  
pier. Paarse strandlopers, Steenlopers en Oeverpiepers vlogen regelmatig  
voor ons uit. 

Toch bij het eind van de pier volgde de klappers. Daar kregen we de zeld- 
zame Geelsnavelduiker in het vizier, die voor het front van de groep ook  
nog zijn kolossale lichaam (lengte 94 cm.) uit het water verhief en weer  
terug de haven invloog. Bovendien toonde een Drieteenmeeuw in een paar  
rondjes al zijn eigen kenmerken en streek daarna op ± 20 m afstand neer  
op de blokken alsof het zo geprogrammeerd was. 

Ook op de terugweg volgden nog enkele leuke waarnemingen, waaronder weer de 
Geelsnavelduiker dicht onder de pier en een Kuifaalscholver die er wat  
uitrustte. De ongezond er bij liggende Zwarte zeeëend werd weer terug  
gevonden en meegenomen ter verdere behandeling in het asiel (met een  
positief resultaat. 

Het zal inmiddels de meeste lezers bekend zijn, dat hiermee het verhaal  
van deze pierexcursie niet af is. Door een valpartij kreeg deze bijzonder  
geslaagde dag een naar einde. Was het jeugdige overmoed, een black-out.....? 
Wie zal het zeggen! In leder geval beneden aan de voet van de pier wist ik  
zeker dat ik de verkeerde weg had gekozen. 
In het ziekenhuis te Velzen maakte een foto duidelijk, dat de val een  
bekkenfraktuur had opgeleverd en de eindbestemming "Noordwijk" veranderde  
prompt in "Leiden". 
Nu, 3 weken later, ben ik zowaar weer op de been en kunnen we even achterom  
kijken. Niet zolang naar die beruchte 17e maart, hoewel daar het begin al  
ontstond, maar weer nog naar de weken die er op volgende. Margreet Vink,  
Hein Verkade en Mart Gielen brachten al direct een compleet programma mee,  
waarop de jeugdclub de eerste weken zou kunnen blijven doordraaien; en  
verder geweldig veel bezoek, ontzettend veel kaarten en boeken en enorm  
veel fruit maakte het liggen in het ziekenhuis en later thuis haast tot  
een feest. 
Wat mij nog rest is nogmaals iedereen te bedanken voor de vele fijne  
dingen en goede wensen, die er zeker toe hebben bijgedragen dat ik zo snel  
alweer kan meegenieten met de jeugdclub. 

Waarnemingen uit de jeugdclub 

Brilduiker    1 1 jan.1979 strand ) waarnemers 
Eidereend  16 1 jan.1979 strand ) Dennis Knauf - Arjan v.d. 
Steenloper    2 1 jan.1979 strand ) Linden en Jeroen v.d.Linden 
Grote zaagbek  7   31 jan.1979 strand ) 
Rode wouw   1   27 febr.1979 Offem  ) 
De waarneming van de Rode wouw van Jeroen v.d.Linden kon worden bevestigd  
door J.van Dijk 

Buizerd   3   24 maart 1979 Leidse Wa erleiding ) waargenomen 
Goudvink   1   24 maart 1979 idem ) door Peter 
Boerenzwaluw  1   24 maart 1979 idem ) v.d.Vlis 
Kraanvogel   1   24 maart 1979 idem ) 
 
Ook deze waarnemingen konden worden bevestigd. 
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Huiszwaluw 1  4 april 1979 Leidsevaart     ) 

14 april 1979 Offem           ) 
11 april 1979 Leidsevaart     ) 
11 maart 1979 Bronsgeest      ) 
 8 april 1979 Bronsgeest      ) 
22 maart 1979 Dompad          ) 
14 april 1979 Noordwijk-Binnen) 

Waarnemers: 
IJsvogel 1 Job de Ridder, 
Tapuit 1 Chris de Ridder 
Witte kwikstaart 1 Jeroen v.d.Linden 
Gele kwikstaart 1  
Beflijster 1  
Buizerd 1  

 
Voorts is de Canadese gans van Roeland Schouten werkelijk als zodanig uit  
de bus gekomen. Ook Leon Gielen heeft hem gezien nabij Voorhout. 
 

D.Passchier 
 
 
                       -------------- 
 

CONTRIBUTIE 1979  
Indien u uw contributie en/of donatie voor 1979  
nog niet heeft overgemaakt, geven wij u hier het  
gironummer van de vereniging. 
U bespaart de penningmeester veel werk indien  
u uw contributie/donatie zo spoedig mogelijk  
overmaakt. 

Contributie leden  ƒ 8,-- per jaar minimum 
Contributie jeugdleden ƒ 5,-- per jaar 
Donatie   ƒ 4,-- per jaar (minimum) 

Indien u via de vereniging een abonnement heeft  
op Het Vogeljaar, het abonnementsgeld aan ons  
overmaken en niet aan de Stichting Het Vogeljaar.  
Het abonnement voor 1979 bedraagt ƒ 13,50 per jaar. 

Het gironummer van de Vereniging is 2573795  
t.n.v. Penningmeester Vogelbescherming Noordwijk  
te Noordwijk. 

 
 
                       -------------- 
 
 
 

DONATIE STICHTING VOGELASIEL NOORDWIJK  

U bespaart de penningmeester van de Stichting Vogelasiel  
Noordwijk veel werk als u uw donatie voor 1979 per giro  
overmaakt. 
Het girono. is 3598755 t.n.v. Penningmeester Stichting  
Vogelasiel Noordwijk. 
De donatie bedraagt ƒ 5,-- per jaar (minimum) 

De financiering van de nieuwbouw is nog niet  
helemaal rond. Geld daarvoor kunnen we altijd  
gebruiken. 
Als u uw donatie overmaakt, wilt u dan iets 
extra overmaken? Onze financiële last wordt dan ook  
beter te dragen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




