
7

CAMPERDUIN…OF TOCH MAAR NIET
Een verrassende excursie van de afdeling Utrecht-stad, 18 oktober 2009

Toon Vernooij

Het was nog schemerig toen we voor zevenen klaarstonden bij Galgenwaard voor
de najaarsexcursie van de afdeling Utrecht-stad. Het plan was om naar Camper-
duin te gaan en een graantje mee te pikken van de zeetrek. Altijd leuk natuurlijk,
maar dan moet het wel een beetje stevig waaien uit het westen. De ochtend zag
er weinig veelbelovend uit: nauwelijks wind, een voor de tijd van het jaar niet
onaangename temperatuur en een wolkenloze hemel. Eigenlijk best een mooie
nazomerdag. Alleen zaten we daar niet op te wachten. Camperduin zou met dat
weertype verspilde moeite zijn.
Gelukkig zijn er onder de excursiedeelnemers altijd wel een paar met goeie ideeën
of met een abonnement op Rare Birds Alert van de DBA, wat in de praktijk onge-
veer op hetzelfde neerkomt. Het goeie idee dat uit Rare Birds Alert tevoorschijn
kwam was Texel. Texel? Ja, Texel, want daar zaten een paar “leuke soorten”. De
soorten waren zelfs dermate leuk, dat we zonder aarzelen instapten en op weg
gingen. Twee-en-een-half uur later stonden we op Nederlands grootste Waddenei-
land. Het zou een onvergetelijke dag worden.

Twitching
Voor wie er nooit eerder mee te maken heeft gehad, is “twitching”, in goed Ne-
derlands: soorten jagen, een bizar fenomeen. De term is overgenomen uit het
Engels en betekent letterlijk: trillen of zenuwachtig, krampachtig bewegen. Dat
geeft eigenlijk wel een aardig beeld van het verschijnsel. Bij de eerste melding
van een zeldzame soort schiet de ware soortenjager (twitcher) onmiddellijk in een
mentale kramp en van het ene moment op het andere draait zijn hele bestaan
uitsluitend om die ene vraag: hoe kom ik zo snel mogelijk – voordat de vogel
gevlogen is! – op de juiste plek? De periode tussen melding en feitelijke waarne-
ming is er vanzelfsprekend een van onbeschrijflijk zware stress. Ben ik nog op
tijd? Zijn er geen files of bevroren wissels onderweg? Of zijn er dwarsliggende
huisgenoten (je zou toch met de kinderen leuk naar Walibi gaan?) die eerst over-
tuigd moeten worden van het levensbelang van de waar te nemen vogel? Kortom,
de weg naar het moment suprême ligt bezaaid met voetangels en klemmen. Lo-
gisch dat je daar trillingen en zenuwtrekjes van krijgt.
Maar de ontlading van al die spanning is natuurlijk navenant. Menig soortenjager
kan een vreugdekreet of een hartstochtelijk “Yes!” dan ook niet onderdrukken als
hij de soort eindelijk in zijn kijker heeft. Het strakke gezicht ontspant zich in een
brede grijns van oor tot oor. Het is echt waar, want ik heb het zelf gezien en ge-
hoord. En het is nog geweldig leuk ook. Twitching is fun! Een alleszins goedaardig
virus. OK, je moet er misschien geen dagtaak van maken, maar zo nu en dan
jezelf opladen met een soort jachtinstinct, achter een soort aan gaan en ’m dan
nog vinden ook, is echt een belevenis om nooit te vergeten. Geloof me. Het over-
kwam ons op Texel.
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Verdwaald
De veerboot was nog niet afgemeerd of we zagen in de verte al de menigte voge-
laars langs de weg staan. Het leek wel een in slagorde opgesteld leger dat, gewa-
pend met speren en musketten, klaar stond om zich op de vijand te storten. Een
paar minuten later al maakten we zelf ook deel uit van het legertje van enkele
honderden vogelaars, dat van dichtbij overigens een stuk vredelievender bleek.
De speren waren statieven en de musketten bleken fotoapparatuur en telescopen.
Hier en daar was de spanning nog van de gezichten te lezen en klonk zenuwachtig
de vraag: “Waar zit ie dan?” “Ie” was een Kaspische plevier (Charadrius asiaticus)
die enkele honderden meters van ons vandaan op een maïsakker tussen de stop-
pels en de vele kieviten (Vanellus vanellus) en goudplevieren (Pluvialis apricaria)
zat. Het “waar” was iets problematischer, want door de afstand en het reliëf van
het terrein was de vogel amper te zien.
Toen ik eindelijk een onscherp beeld van een bruinachtig beestje, iets kleiner dan
de omringende kieviten, in mijn telescoop had, bekroop mij toch een lichte teleur-
stelling. Was dit nu alles? Hoe kon je in hemelsnaam van dat kleine bibberige
vlekje een Kaspische plevier maken? Later zagen we hem gelukkig dichtbij genoeg
om de belangrijkste kenmerken goed waar te nemen, maar een mooie waarne-
ming kon je het nog steeds niet noemen. Maar hij was “binnen” en daar ging het
tenslotte om.

Het was de eerste Kaspische plevier voor Nederland en dat verklaarde natuurlijk
alle opwinding. De kans de soort ooit nog eens in Nederland waar te nemen, is
vrijwel te verwaarlozen. Het was dus nu of nooit. De vogel was overduidelijk ver-
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dwaald en niet zo’n klein beetje ook. Het broedgebied ligt namelijk in Azië ten
oosten van de Kaspische Zee. Hij overwintert in (het oosten en zuiden van) Afrika.
Het blijft gissen hoe het komt dat een vogel 900 afwijkt van zijn normale trekrich-
ting. Is het een aangeboren afwijking waardoor zijn oriëntatie als het ware is ge-
spiegeld (noordwestelijk i.p.v. zuidwestelijk)? Of is hij misschien in een naar het
noordwesten stromende luchtmassa tussen twee weersystemen terechtgekomen?
Volgens de literatuur zijn Kaspische plevieren waarschijnlijk non-stop langeaf-
standstrekkers en vliegen ze vermoedelijk op grotere hoogte, waar de windsnel-
heden vaak fors zijn. Een verzwakte vogel dwaalt in dat soort omstandigheden
gemakkelijk af van zijn route. Dit exemplaar was enkele dagen geleden voor het
eerst ontdekt.
De Texelse vogel was een eerstewinter en zoals veel plevieren in (eerste) winter-
kleed weinig opzienbarend gekleurd. De bovenzijde was donker grijsbruin met
lichtbeige zoompjes langs de veren (die dus niet te zien waren), de borst iets
lichter grijsbruin, de kop vertoonde een brede witte wenkbrauwstreep en de poten
waren van een onbestemd grijs. Qua grootte is de soort vergelijkbaar met een
bontbekplevier (C. hiaticula), maar hij lijkt groter door de lange poten en maakt
een relatief langgerektere indruk.

Noord-Amerikaanse gans
Texel zou Texel niet zijn als het bij deze ene spectaculaire soort zou blijven. Even
verderop op het eiland, in een natuurgebiedje waarvan mij de naam in alle con-
sternatie voorgoed is ontschoten, was een groepje van vier Ross’ ganzen (Anser
rossii) gemeld. Dat zijn Noord-Amerikaanse ganzen die in het hoge noorden van
Canada broeden en overwinteren in het zuiden en zuidwesten van de Verenigde
Staten. Die waren dus ook aardig uit de koers geraakt. Hoewel? Ross’ ganzen
worden tijdens de trek hoogst zelden waargenomen aan de oostkust van Canada
en de Verenigde Staten. De vogels die in Europa, inclusief IJsland, zijn waarge-
nomen worden mede daarom over het algemeen beschouwd als ontsnapt. In
enkele gevallen heeft men ook de herkomst van waargenomen individuen met
enige waarschijnlijkheid kunnen traceren. Ze bleken afkomstig uit Europese wa-
terwildcollecties. Nu is het onder twitchers een ongeschreven wet dat je ontsnapte
vogels  (“escapes”  in  het  jargon)  niet  telt.  Ze  zijn  leuk  om  naar  te  kijken,  maar
meer ook niet. Jammer maar helaas. (U ziet, ik begin er aardig in te komen, in het
twitchergebeuren.)
Met deze vogels was echter iets vreemds. In de eerste plaats waren het twee
adulte vogels met twee eerstejaar jongen. De meeste andere waarnemingen be-
troffen steeds eenlingen. In de tweede plaats waren de vogels net zo schuw als
de grauwe ganzen (A. anser) in wier gezelschap ze verkeerden. Meestal schijnen
de in Europa waargenomen vogels zich betrekkelijk tam te gedragen. Maar zolang
er geen waarnemingen zijn van vogels die in het broedgebied zijn geringd, zal er
voorlopig geen zekerheid zijn over de status van deze soort. Aan de andere kant:
ganzen zijn nu eenmaal notoire langeafstandstrekkers. Vogels uit Groenland wor-
den regelmatig in West-Europa waargenomen, dus waarom geen Ross’ ganzen.
Voor alle zekerheid gingen we natuurlijk toch even kijken. Binnen enkele minuten
hadden we ze gevonden, wat gezien de kleur ook niet al te moeilijk was. De vogel
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is met uitzondering van de zwarte handpennen volledig wit. De vier staken dus
mooi af in het groepje grauwe ganzen. Ik vond ze er al met al best wild uit zien.
Op dezelfde plek werden we beloond met een bijzonder fraaie adulte slechtvalk
(Falco peregrinus) die op vrij korte  afstand op de grond zat. Niets is mooier dan
door je telescoop naar een slechtvalk in close up te turen. Een buitenkansje. Ne-
gen van de tien keer komen ze met grote snelheid voorbij of over vliegen en moet
je het doen met een paar seconden. Van deze vogel konden we ieder veertje
uitgebreid bekijken en becommentariëren, zo lang als we maar wilden.

Nog meer
En nog was het niet gedaan. Het onvolprezen Texel had nog meer voor ons in
petto. Terwijl we naar de slechtvalk en Ross’ ganzen stonden te kijken, kwam het
bericht dat de Kaspische plevier zich had verplaatst en nu van dichtbij goed te
zien was. Hij zat in een akker waar zich al een tijdje een Amerikaanse goudplevier
(P. dominica) bevond. Aangezien we toch zo langzamerhand weer richting veer-
boot moesten, besloten we terug te gaan. Maar eerst zochten we nog even de
zeereep op, want in de akkers net achter de binnenste duinrand zat een groep
strandleeuweriken (Eremophila alpestris) van een stuk of veertig exemplaren. Wat
een prachtige vogels zijn dat! En wonderlijk goed gecamoufleerd. Het kost altijd
enige moeite om er één te ontdekken en het blijken er altijd meer dan je dacht.
Ondanks de opvallend geel-met-zwarte koptekening vallen ze bijna weg tegen de
achtergrond. Dat was ook met deze het geval. Hoe langer we keken, hoe meer
het er werden. Bij veertig ben ik maar gestopt met tellen. En we wilden toch ook
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nog even langs het Amerikaans-Aziatische tweetal.
De plek was snel gevonden, dankzij de vele aanwezige mensen en auto’s. Snel de
telescoop neergezet en turen maar. Beide vogels zaten prachtig dichtbij. Zo dicht-
bij dat ik van de Kaspische plevier nu zelfs de lichte zoompjes langs de rugdekve-
ren goed kon zien. Het feest was helemaal compleet toen ik op een zeker moment
de Kaspische plevier én de Amerikaanse goudplevier allebei in hetzelfde tele-
scoopbeeld kreeg. Op enkele meters liepen ze elkaar voorbij, zich niet bewust van
de bijzondere situatie. Twee dwaalgasten, elk van een andere kant van de wereld,
naast elkaar in een akker ergens in Nederland. A twitcher’s delight!

Het werd nu echt tijd om weer eens op huis aan te gaan, maar niet nadat de vo-
gelende “rupsjes-nooit-genoeg” eerst nog in een drassig polderlandje ergens in de
Wieringermeer een Bonapartes strandloper (Calidris fuscicollis) probeerden te
scoren. Dat was echter de goden verzoeken. Hoe we ons ook inspanden en ons de
tranen uit de ogen keken, we sleepten er alleen nog een paar kleine strandlopers
(C. minutilla)  uit.  De  “Bonap”  vertoonde  zich  niet,  maar  dat  mocht  de  pret  niet
drukken. Het was meer dan mooi geweest zo. Het was prachtig!

Literatuur
Peter  Hayman  et  al. Shorebirds. An identification guide to the waders of the
world. London 1986.
Josep del Hoyo et al. Handbook of the Birds of the World. Vols. 1 & 3. Barcelona
1992 & 1996.
Steve Madge et al. Wildfowl. An identification guide to the ducks, geese and
swans of the world. London 1988.
Lars Svensson et al. ANWB Vogelgids van Europa. Den Haag/Baarn 2000.


