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PELAGISCHE TOCHT OP 9 NOVEMBER 
 

Michael Kars 
 
De afdeling Vechtplassen organiseert, in samenwerking met Pterodroma Adventu-
res, voor alle leden van de Vogelwacht Utrecht een pelagische dagtocht op zondag 
9 november 2014. Dit is een boottocht naar open zee met als doel vogels kijken. 
De opstapplaats is Den Helder waar we om 8.30 uur met de Hendrik Karssen het 
ruime  sop  kiezen.  Iedereen  wordt  uiterlijk  8.15  uur  bij  de  boot  verwacht.  Op  
http://www.hendrik-karssen.nl/start.html vind je een routebeschrijving. Om met 
zo min mogelijk auto’s te rijden gaan we carpoolen (zie inschrijfformulier op de 
website van de Vogelwacht). 
 
Wat kun je verwachten op zo’n tocht? Naast diverse meeuwensoorten, heb je 
kans op jan-van-genten, jagers, noordse stormvogels, diverse soorten dui-
kers/eenden, en zelfs zangvogeltjes die over zee trekken. Met een beetje geluk 
zien we ook bruinvissen en zeehonden.  
Je kunt zelf voor eten en drinken zorgen, maar op de boot is ook een ruim assor-
timent aan versnaperingen verkrijgbaar. Pterodroma Adventures is zeer ervaren in 
het organiseren van pelagische tochten. Je vindt tips en verslagen van eerdere 
tochten op hun website http://www.pterodroma.com. 
  
Je kunt je tot uiterlijk 31 juli opgeven door: 
1) het inschrijfformulier op de website van de Vogelwacht (http://vogelwacht-
utrecht.nl/inschrijven-pelagischetocht/) in te vullen en  
2)  €  40,-  over  te  maken  op  rekening  NL  54  INGB  28  69  44  t.n.v.  Vogelwacht  
Utrecht o.v.v. Zeekoet.  
3) Vergeet niet je telefoonnummer op het inschrijfformulier te vermelden. We 
hebben dit nodig om je op tijd te bereiken wanneer de tocht door de weersom-
standigheden wordt afgelast. 
4) Geef aan of jezelf rijdt, hoeveel passagiers je eventueel wilt meenemen, of je 
wilt meerijden of dat je op andere wijze reist. 
Geen internet? Geen probleem, je kunt je telefonisch aanmelden bij 
Frank Sidler op telefoonnummer 030-228 00 37.  
Vlak voor het verschijnen van deze Kruisbek waren nog maar 18 van de 60 plaat-
sen beschikbaar. Enige haast is dus geboden. Je inschrijving is pas definitief na 
aanmelding en ontvangst van de betaling. Toewijzing geschiedt op volgorde van 
ontvangst van de betaling. 
 
Let op! De schipper bepaalt uiteindelijk of er uitgevaren wordt. Het is dus van 
belang dat, in het geval van het niet doorgaan, iedereen de avond voor vertrek 
zijn/haar mobiele telefoon bij de hand houdt. Bij het niet doorgaan van de tocht 
wordt het inschrijfgeld natuurlijk teruggestort.  
 


