Te rschelling, een im pressie
Rien S!uys
Toen de bus om ev en ov er v ijv en v ertrok was ik
benieuwd welke v err assingen m e dit keer te wach
ten stonden. Zou er zich weer een sp ectaculaire
v ogelsoort op het eiland bev inden, zoals de H av ik
arend v orig jaar op Vlieland?
N a een reis m et enig op onth oud, een behoorlijke
fil e v oor de C oentunnel en een geop ende br ug bij
Kornwerder zand, bereikten we Harlingen. De
doem denkers en sensati ezoekers kregen ongelijk,
want er waren nog 15 m inuten te gaan v oor dat de
boot v ertr ok. Via boot en bus kwam en we in Oos
terend aan. waar H ein Verkade ons op wach tte en
tu ssen de p iketp aaltjes door in het donker ov er de
dijk loodste. Dat hij de juiste m an op de juiste
p laats was bleek sp oedig. Zel fs tijdens zijn v akan
ti e lev ert hij dekbedden.
Dat in de v aart der v olkeren ook de v er ste uith oe
ken v an N ederland een gr aantje m eep i kken was te
m er ken aan de Wier schuur. Er bev onden zich toi 
l etten en douch es. . . . binnen.
Gedurende het ochtendgloren wer den bij op ko
m end tij de eerste steltlop ers en eenden waargeno
m en. zoals Groenp ootru i ter s, P i jlstaarten. Zilv erp le
v ieren en Scholekster s. Eé n groep je had het geluk
een Sm elleken v oorbij te zien kom en. N a het ont
bijt togen 40 natuurl iefhebbers v ol goede m oed de
B oschp laat op . Eerst werd er een bezoek gebracht
aan de bosj es rondom de eendenkooi . H oewel de
aantallen v ogels tegenv ielen werden er twee Goud
haantj es. een p aar Sijzen, éé n Grote B onte
Sp echt en een p aar Zwar te Mezen waar genom en.
E en enkel i ng zag en hoorde een groepj e Kram sv o
gels p asseren. Gel eideli jk v orm den zich een aan
tal kleinere gr oep en. De groep waar in ik v erzeild
r aakte had het gelu k een Slechtv alk tegen het l ijf
te l op en, jagend door een groep steltlop ers bov en
een sl enk. E v en l ater werden we door een achter
op kom ende gr oep geattendeerd op een roofv ogel
bov en ons. We konden het beest niet ontdekken,
m aar later werd hi j. zittend op een p aal , teru gge
v onden. Kijkend door de telescoop wer den er di
v erse m ogel ijkheden geopp erd. m aar dat het op
naam br engen v an een zittende roofv ogel niet een
v ou di g i s ( zie de "v liegende deur" v an Vli eland)
bl eek toen het beest opv loog en sam en m et een
ander ex empl aar dat i ets v er der was neer gestre
ken wegzeilde. H et was een. weliswaar v ri j licht ge
kleu r de, B uizer d. Toen we nog wat stonden na te
p r aten v loog er p r achtig dichtbij een Sm elleken
l angs.
Door een p aar kenners wer den ook de p addestoe
l en onder de loep genom en. Tijdens een te korte
kenni sm aki ng m ij ner zij ds m et deze p lantengr oep
ging er een wereld v oor m e op en. Van de halluci
ner ende wer ki ng v an Kaal kop jes. de scherp e p e
p er sm aak v an de B aardige m elkzwam . de bij

wrijv ing geel v erkl eurende hoed v an de Anijscham 
p ignon. de " um bo( o) tjes" op de Weidekringzwam
en last but not least de p lakkende steel v an de
Kleef steelstrop har ia. Wat een wondere werel d
waar ik tot m ijn schande niets v an weet.
Op de terugweg ben ik sam en m et J an Jacobs
weer langs de eendenkooi gelop en en daar kregen
we p rach tig twee Vuurgoudh aantjes in de kijker.
Terug bij de Wiersch uur hoorden we dat er ' s m or
gens zev en Grauwe P ijlstormv ogels ov er zee v lo
gen. Een groep je besloot om alsnog een bezoek
aan de kust te br engen. nadat een eerdere p oging,
m idden op de dag, niets op lev erde. Zij sm aakten
h et genoegen drie Grauwe Pijlstormv ogels te sco
ren.
' s Av onds, na de traditionele m acar oni, was h et
weer tijd v oor de waddenquiz, dit keer georgani
seerd door Mieke B ernard en Els Lö hr. Elke keer
zien de makers weer kans originele elem enten
aan de quiz toe te v oegen; nu m oesten er, naar la
ter bleek v oor ex tra bonusp unten, tijdens de wan
deling natuurlijke m aterialen v erzam eld worden. Ik
heb nooit geweten dat éé n konijnenkeutel bijna tot
echtelijke ruzie kon leiden.
Leerzaam was h et ook. Tot v oor kort wist ik bijv oor
beeld niet dat terwijl Gnodde' s broer Gnubbe langs
het wad op zoek was naar de Wessalia, h et schip
v an kap itein Rotgans. Jacoba v an B eieren haar
tijd queestend m et heer Van Rossum in de m een
schar r en doorbracht op zoek naar p ap eklootjes.
Men is nooit te oud om te leren. Om dat Dineke
B r uin en Kees Verweij in het buitenland v erblev en
en dus jam m er genoeg niet aan de qui z konden
deel nem en werd v oorgesteld om hen. al s p leister
op de wonde, de organisatie v an de quiz tijdens
het v olgende waddenweekend te gunnen. Het
v oorstel werd onder luid app laus aangenom en. Na
een genoeglijke av ond m et een drankje en een
roerige nacht m et storm en regen brak de zondag
aan. Regen en wind zijn nou niet bep aald de om 
standigh eden om buiten in de natuur te v er toev en.
toch waagden een p aar sterv elingen de, in het be
gi n sp iegelgladde, fietstoch t naar de zeekant. De
h oop enkele sp ectaculaire zeev ogelsoorten te zien
was echter snel v erdwenen, h et zich t was belab
berd en er v loog op een Kl eine J ager na niets v oor
bij. Later op de dag toen het weer wat beter wer d
ging ieder zijns weegs, behalv e Hans Lö hr die na
enig aandringen berei d bleek het knap p end haard
vu ur te bewaken. Om half v ijf werd de terugrei s
naar N oordwijk aanv aard. Vanaf de boot werd nog
een Kleine Jager gesignaleerd en in de h av en v an
H arlingen v logen enkele Dwergm eeuwen. De bu s
v an de firm a B rouwer stond zoal s altijd weer klaar
en om half tien reden we na een winderige terug
reis N oordwijk binnen.
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