
Weekendexcursie Schiermonnikoog van 3 tot en met 5 oktober 2014 

Woord vooraf 

Het is niet helemaal zeker, maar het moet welhaast een jubileum zijn geweest, 

waar we niet bij stil hebben gestaan. Het zal namelijk om en nabij de 25e keer 

(lees: weekend) zijn geweest dat we het vogeleiland Schiermonnikoog  hebben 

“aangedaan”.  De overtocht naar “Schier” blijft onverkort een trekpleister van 

formaat. Ook deze keer hebben zich weer 24 leden / donateurs  aangemeld.  

Daartoe 2  nieuwelingen, die zich kennelijk hebben laten verleiden door allerlei 

mooie verhalen, die over Schiermonnikoog de ronde doen. Als vanouds hebben 

we ons “ingescheept” op “de 

Kooiplaats”.  Onze gastvrouw en 

gastheer zijn als altijd Margo en 

Theun Talsma. Van tevoren is voor 

de meesten van ons het 

“Kalverhok” gereserveerd. De 

oudgedienden wensen hun intrek 

te nemen in het “Schapenhok”.  

Drie deelnemers, die wat meer op 

hun privacy gesteld zijn, genieten 

van hun verblijf in één van de 

appartementen.  Johan en Wim 

hebben ook deze keer weer alles 

van tevoren geregeld.  

      De meesten hebben gereserveerd in het Kalverhok 

Dag 1 : Vrijdag 03 oktober 2014 

De wekker rinkelt al vroeg. Het is nog niet eens half zes. Douchen, broodjes 

smeren en klaar staan als de “taxi” komt voorrijden. We zijn intussen met z’n 

drieën. In Albergen moet nog een nieuwelinge worden opgehaald. Samen rijden 

is niet alleen gezellig, maar ook milieu- en kostenbesparend.  Poeh, wat hebben 

we weer een boel spullen bij ons. En dat voor één enkel weekendje. Maar wat wil 

je. Naast de persoonlijke spullen gaan ook allerlei fotomaterialen, telescopen, 

verrekijkers, statieven e.d. mee.  Voor de powerpointpresentatie op de zaterdag 

is zelfs een beamer en een laptop nodig.    

De rit naar Lauwershaven, waar we de auto’s achterlaten en de overtocht per 

boot maken naar “Schier”,  duurt al met al ruim twee uur en een kwartier. We 

zijn redelijk op tijd, omdat we geen oponthoud hebben.  Daar moet je altijd 

terdege rekening mee houden, want de boot wacht echt niet op je . Er is dus nog 

wat ruimte om even ”op te warmen” bij de bekende vogelstekjes in het 

Lauwersmeergebied . Vreemd genoeg zien we (nog) geen metgezellen. Na wat 

grote zilverreigers, aalscholvers, knobbelzwanen, brandganzen, kuif-,  tafel en 



krakeenden te hebben gespot, “kachelen” we door naar  de haven, waar de 

veerboot reeds aangemeerd ligt.  

Spullen uitpakken, auto parkeren en dan kaartjes kopen bij de kassa. We zijn 

nog van de oude stempel. Tickets “on line” bestellen gaat ons nog net iets te ver. 

Tja en dan zien we ineens volop bekenden, die zich hebben aangemeld.  Het 

weerzien is als vanouds 

buitengewoon hartelijk. Er 

wordt heel wat afgezoend. 

Voor de duidelijkheid: we 

hebben diverse dames in ons 

gezelschap.  Ook worden de 

eerste plaagstootjes al weer 

uitgedeeld. Een aantal van 

ons heeft elkaar een heel jaar 

niet gezien. Je merkt het aan 

alles; Iedereen heeft duidelijk 

zin in het komende weekend.  

 

      Diverse dames in ons gezelschap 

De weersomstandigheden zijn aangenaam en ook de voorspellingen tot en met 

zondag zijn goed. Al snel wordt duidelijk dat het gehele gezelschap compleet is 

en met de “vroege” boot van 09.30 uur mee gaat. Na de koffie / thee met 

broodjes zijn de meesten al snel op het bovendek te vinden. Vanaf de boot 

worden de eerste eiders, wulpen, rotganzen, kokmeeuwen e.d. waargenomen. 

Helaas zit op geen van de bakens een slechtvalk. Dat is in het verleden wel eens 

anders geweest.  

Vooraf hebben we fietsen 

gereserveerd bij de Veerdam. 

Er zijn opvallend veel heren 

die een damesfiets “claimen”. 

Kennelijk heeft dat te maken 

met de bepakking. Vooral de 

telescopen en statieven willen 

nog wel eens in de weg zitten. 

In het weekend op Schier zijn 

we immers overgeleverd aan 

de fiets en aan de 

benenwagen. Het telefoontje 

vanaf de boot naar onze 

gastheer heeft gewerkt.               Overgeleverd aan de fiets en de benenwagen 



Theun is reeds met jeep en aanhangwagen ter plekke voor het meenemen van 

alle bagage. Service van de zaak, aldus Theun. De begroeting met hem is 

eveneens allerhartelijkst.  

Verlost van de meeste 

bagage (behalve de 

verrekijkers) worden meteen 

aan wal al soorten gespot, 

als: kanoet, regenwulp, 

groenpootruiter, bonte 

strandloper, rosse grutto, 

scholekster, aalscholver, 

smient, pijlstaart, krak- en 

wilde eend, fuut, rot- en 

brandgans etc.  Dat vult ons 

lijstje alvast behoorlijk.  

       Kanoet meteen gespot 

Na aankomst  bij de “Kooi” zoekt iedereen zich een slaapplekje uit en word 

beddengoed , handdoeken e.d. tegen alleszins redelijke prijzen verkregen.  De 

bekende “boodschappers” gaan meteen op pad om voldoende proviand in te 

slaan voor het gehele weekend. Dat is een hele klus, maar het lukt altijd.  

Op locatie worden de bedjes opgemaakt,  wordt de eilandsfeer opgesnoven en 

alvast in de buurt wat rondgeneusd. Rondom de Kooiplaats worden genoteerd:  

boerenzwaluw, putter,  kneu, tjiftjaf, sijs, keep, ekster, witte kwikstaart, 

torenvalk, sperwer en de eerste kramsvogels. Het begint goed.  Om goed 

voorbereid te zijn op de 

oriëntatietocht, die om half 

twee begint, wordt alvast 

een kijkje genomen bij de 

naburige Kooiplas. Hier 

worden meteen interes-

sante soorten gescoord, 

als: ijsvogel, grote gele 

kwikstaart en zelfs enkele 

baardmannetjes. Het teng-

teng geluid is niet van de 

lucht.  

 

Het ten-teng geluid van baardmannetjes is niet van de lucht 

Bij het veldlab van de Rijksuniversiteit worden aanvankelijk op geluid en daarna 

op zicht zelfs 3 bladkoninkjes gespot.  Ook vliegt er een (late) paardenbijter.   



De vlagceremonie kort voor vertrek heeft nogal wat voeten in aarde. Met enige 

gêne wordt gemeld dat de verenigingsvlag is vergeten. Gelukkig heeft men wel 

de vlag met het Twentse ros bij zich. Niet veel later wappert deze fier, hoog 

bovenin de vlaggenmast.  

Het hele gezelschap staat om 13.30 uur klaar voor vertrek om deel te nemen aan 

de  oriëntatie-/ verkenningstocht.  Dat is een vast ritueel op het weekendpro-

gramma. Welke richting het uitgaat wordt pas op het laatst kenbaar gemaakt. 

Feit is dat een bezoek aan de Schiermonikoger vishandel nimmer wordt 

vergeten.  

Dankzij het voorwerk wordt 

meteen koers gezet naar het eind 

van de Heereweg, waar kort 

tevoren de bladkoninkjes nog 

waren gezien.  En jawel hoor. Ze 

zaten er nog steeds. Vrijwel 

iedereen heeft dan ook kunnen 

genieten van de kenmerkende 

roepjes van deze niet alledaagse 

soort. Een aantal krijgt de vogels 

ook daadwerkelijk in het vizier.  

Wenkbrauwstreep goed kenmerk bij het bladkoninkje 

Dat valt lang niet altijd mee. Ze lijken qua houding op goudhaantjes, maar het 

ontbreken van de kruintekening en de aanwezigheid van de lichte 

wenkbrauwstreep zijn goede kenmerken.  

We zetten onze tocht voort langs 

de wadkant. De omstandigheden 

zijn zonnig. Heerlijk fietsweer 

derhalve. Ook nu weer worden al 

snel kneutjes en putters gespot, 

maar ook gras- en oeverpieper, 

tapuit, zwarte roodstaart, buizerd 

en de eerste slechtvalk laten zich 

zien. Tevens wordt een havik 

gespot.  

     

            Eerste slechtvalk 

Aan beide roofvogels wordt gewoontegetrouw weer veel aandacht geschonken.  

Kromsnavels maken nu eenmaal bij veel vogelaars iets extra’s los.  

Vanaf de dijk zien we niet veel later soorten als berg- en slobeend, steenloper, 

scholekster, tureluur, aalscholver en groepen “bontjes”. Al deze soorten zijn voor 



hun voedsel afhankelijk van wat het wad en de Waddenzee te bieden heeft. 

Hierbij valt te denken aan: garnalen, wadpieren, schelpdieren, krabben en 

natuurlijk vis. Iedere vogelsoort verzamelt hier het voedsel op zijn eigen wijze.  

We fietsen door naar de jachthaven. Bij menigeen begint het maagje te knorren; 

op dus eerst naar de visboer.  We zijn daar, als goed klant, altijd meer dan 

welkom. Samensteller dezes fietst na het bekende lekkerbekje / kibbeling retour 

naar onze gastheer op het eiland. Theun heeft hem gevraagd een actuele 

fotosessie te maken van de 

geheel gerenoveerde eenden-

kooi. Als erkend kooiker vangt 

Theun wel geen eenden meer 

voor consumptiedoel-einden, 

maar houdt de eendenkooi in 

stand voor wetenschappelijk 

onderzoek.  Naast vele wilde 

eenden zijn hier ook andere 

eendensoorten te zien, als: 

pijlstaart, kuifeend, krooneend 

en bergeend.  

  Theun in de gerenoveerde eendenkooi 

Afgezonderd van de rest is nadien niet meer precies na te gaan wat het overige 

gezelschap zoal  bij de Westerplas,  de Jachthaven en de Backspolder heeft 

gezien.  Wel is er op enig moment zicht op de scorelijst van de 1e dag met een 

niet onverdienstelijk aantal van 87 soorten.  

’s Avonds hebben we voor 

het voltallige gezelschap 

gereserveerd bij hotel van 

der Werff. Dit hotel is een 

waar begrip op Schiermon-

nikoog. Het is er gezellig 

ingericht; het personeel is  

vriendelijk, de bediening is 

uitstekend en de keuken 

verdient zeer zeker ook een 

compliment.  

 

             Het voltallige gezelschap in hotel van der Werff 

Niet geheel onbelangrijk is de prima prijs / kwaliteitverhouding voor wat betreft 

het eten en het drinken. Iedereen is na afloop van de smakelijke maaltijd dan 

ook dik tevreden. Om dit kracht bij te zetten wordt meteen een reserverings-

afspraak gemaakt voor de volgende dag.   



Daarna klimt ieder weer op het stalen ros en fietsen we retour richting 

Kooiplaats. Het blijft hier nog lang rumoerig, maar wel gezellig. Daar zal de 

drank ongetwijfeld ook aan hebben bijgedragen. En nu:  Oogjes dicht en 

snaveltjes toe. 

 

Dag 2 (Zaterdag 04 oktober 2014) 

De meesten van ons zijn er, ondanks een korte nachtrust, op tijd uit. Vandaag 

gaan we de kwelders in. Lekker struinen door een gebied wat tot dusverre nooit 

op de schop is geweest. Waar heb je dat nog in Nederland. Nergens toch! 

Voordat het zover is, wordt er stevig ontbeten. Het ene na het andere spiegelei 

met spekjes en kaas  gaat de pan in en ook weer uit. Daarna flink wat melk, thee 

en of koffie  naar binnen en dan aan de slag met een degelijk lunchpakket.  

Hopelijk kunnen we er zo tegen.  

Ervaring heeft geleerd dat het een pittige trip kan worden. Niet ieder kan zo 

maar mee. Nochtans staan er even later 17 excursiegangers klaar om aan de 

tocht te beginnen. Iedereen heeft, zoals vooraf aangegeven, laarzen aan en 

heeft een goed gevulde rugtas bij zich. De die-hearts hebben daarnaast 

telescopen, statieven, camera’s met telelenzen etc. bij zich. D’r wordt me toch 

wat meegesleept! De stemming is van meet af aan goed. Het weer trouwens 

ook.   

De laarshoogte van sommigen lijkt wat aan de korte kant, maar daar komen ze 

vanzelf wel achter. Het is intussen 09.00 uur.  We rijden eerst naar de 

Kobbeduinen en stallen onze fietsen. Amper daar, blijkt één van de nieuwelingen 

zijn verrekijker te zijn vergeten. Zonder “loeriezer” ben je toch danig gehandi-

capt. De hint wordt begrepen en in een sneltreinvaart fietst de kwelderdebutant  

terug naar “de Kooi”. We kijken ‘m na en prijzen zijn uitmuntende conditie.  Zou 

hij de weg terug nog weten?  

Langzaam lopen we het 

gebied in. We vermaken ons 

intussen met een allesbehal-

ve schuwe tapuit. In het 

vroege ochtendlicht laat deze 

zich mooi portretteren. Het 

moet welhaast een Groen-

landse tapuit zijn; in ieder 

geval een exemplaar, die 

geen of nauwelijks mensen 

gewend is.  

 

Allesbehalve schuwe tapuit 



Wat een mooi “beessie” is het eigenlijk. We wensen ‘m een behouden reis 

zuidwaarts. 

Het eerste stukje loopt relatief gemakkelijk. We doen ’t nog steeds kalmpjes aan. 

Wie weet zijn we straks weer compleet. Regelmatig kijken we om en speuren de 

omgeving af. Aanvankelijk zien we onze “speedy man” niet. En dan ineens is hij 

weer in beeld en sluit zich opnieuw bij ons aan. Hij blijkt een iets andere route te 

hebben gevolgd. Knap hoor en dat voor de eerste keer op “Schier”.  

Bij de eerste de beste slenk gaat één van de deelnemers onderuit. Zijn pas 

verworven telescoop komt in de blubber terecht. Het kost wat tijd, maar het lukt 

om deze gaandeweg toch weer schoon te krijgen. Onderwijl zien we menige 

graspieper en veldleeuwerik, terwijl in de verte het melancholieke geluid van 

meerdere wulpen te horen is. Niet veel later wordt tot 2 keer toe een slechtvalk 

gespot en ook nog een bruine kiekendief.  

Het kweldergebied  biedt een mooi uitzicht.  Op de hogere delen zien we 

lamsoor, zeelalsem en 

Engels gras. Zo hier en 

daar staat nog een 

zeeaster in bloei. En dan 

bereiken we - na nog wat 

kleinere slenks te hebben 

beslecht - de wadkant, 

vol met zoutminnende 

planten, als (roodkleu-

rend) zeekraal en slijk-

gras. De ondergrond hier 

is behoorlijk glibberig. Je 

kunt er bijna op schaat-

sen.   

    

    

                       Roodkleurend zeekraal

   

Bij deze eerste grote slenk zien we meteen veel wadvogels. Dat is waar we hier 

vooral voor komen. Een jaar eerder hadden we op dezelfde plek de pech dat ons 

een groep wadlopers tegemoet kwam, die alles kort voor ons de lucht in had 

“gejaagd”. De meegenomen telescopen doen nu goede diensten. Aan onze ogen 

trek een gemêleerd gezelschap aan soorten voorbij, als: scholekster, bonte 

strandloper, smient, bergeend, aalscholver, rotgans, wulp, grote mantelmeeuw 

en zelfs enkele grote zilverreigers. De laatste soort zag je enkele jaren geleden 

beslist niet op het eiland.   



Door een combinatie van goed weer x gunstig tij, besluiten we spontaan om het 

er maar weer eens op te wagen. Bedoeld wordt om deels door het wad door te 

lopen naar Willemsduin. Dit hebben we 2 keer eerder op deze manier met goed 

gevolg volbracht. Met alle bepakking, de zuigende werking van het slik en niet te 

vergeten de afstand (5 tot 6 kilometer) over moeilijk begaanbaar terrein maakt 

dit tot een relatief zware tocht. Je moet immers ook nog terug.  

En zoals vooraf was te voorzien, zijn er die natte voeten krijgen. Oorzaak: (veel) 

te korte laarsjes. Niemand echter, die daarover klaagt. Het hoort er gewoonweg 

bij. Onderweg zien we diverse kanoeten. Verder staan we even later oog in oog 

met een ernstig verzwakte rotgans. De vogel is er dusdanig slecht aan toe dat 

deze uit zijn lijden moet worden verlost.  

Op veel plekken treffen we 

zeesla aan op het wad. De 

naam is nogal verwarrend. Het 

is namelijk helemaal geen 

familie van de bekende 

(veld)sla. Het is een wiersoort.  

Als je de boeken er op na 

slaat, is het gezond om te 

eten. Zelf heb ik het tot 

dusverre nooit geproefd.  

 

          Zeesla eetbaar 

Aanvankelijk hebben we oog voor al deze natuurlijke rijkdom. Gaandeweg echter 

gaat de conditie een rol spelen. Bij een aantal (zonder al te zware bepakking) 

gaat daarnaast de competitiedrang spelen. Zij willen als eerste Willemsduin zien 

te bereiken.   

Eigenlijk is het de bedoeling 

om via het wad zelf door te 

“waden” tot voorbij de 4e 

slenk en van daaruit af te 

buigen naar Willemsduin. De 

voorste groep verlaat echter 

na verloop van tijd het 

wadgedeelte en banjert via 

een denkbeeldige lijn dwars 

door de ruige vegetatie naar 

deze meest oostelijk 

gelegen duinengroep van 

het eiland.   

        Sommige slenken zijn niet meteen te slechten 



Ze komen bedrogen uit, omdat sommige slenken nu eenmaal niet meteen te 

“slechten” zijn. Er moet derhalve een ferme omweg worden gemaakt.   

Uiteindelijk bereikt iedereen 

veilig en wel, zij het in 

verschillende groepjes, het 

bekende punt op het eiland. 

Het aldaar geplaatste baken is 

met goed zicht niet te missen. 

Even schommelen en dan het 

duin op. Het uitzicht is fraai, 

maar daar is even geen oog 

voor. Eerst maar eens 

bijkomen en daarna worden 

de lunchpakketten 

aangesproken. Een aantal 

geniet zelfs van een kort 

middagdutje. We zijn al met 

al reeds meerdere uren 

onderweg.  

Even schommelen en dan Willemsduin op 

Op enig moment besluiten we over land 

terug te gaan naar het baken bij de 

Kobbeduinen. Dat is de meest gangbare 

route. We lopen een Duits stelletje tegen het 

lijf, die via de kwelder onderweg is naar 

Willemsduin. Laarzen hebben ze niet bij zich. 

Bij de jongedame in kwestie is dat 

aanvankelijk niet eens te zien. Haar niet 

“geschoeide” onderbenen zijn inktzwart. 

Daarmee is ze dwars door enkele slenken 

gebaggerd. Ze ziet de lol er wel van in. Wij 

trouwens ook.  

We raken zo nu en dan van het kwelderpad 

af om een goede doorwaadbare plek te 

zoeken.  Miscommunicatie en een minder 

goede terreinkennis zorgen evenwel voor 

een veel te lange terugtocht.  

               Zwarte onderbenen

Op enig moment struinen we dwars door opgaande vegetatie en wordt er zelfs 

een “nieuwe weg” dwars door het manshoge riet gebaand. Het is me het 

overlevingstochtje wel.  



Pas op een paar honderd meter van de 

Kobbeduinen is er eindelijk weer aandacht 

voor vogels. Er vliegen onderweg wat 

watersnippen op. Ook trekken er enkele 

grote groepen brandganzen vlak over ons 

heen. We hebben weer contact met de 

bewoonde wereld. Ieder voelt na een 

struintocht van zeker 15 kilometer de 

benen. Bij menigeen doet de soms wat 

minder goede conditie zich voelen. Het 

merendeel  gaat om die reden linea recta 

naar de uitvalsbasis om te douchen en 

(meer dan) één glaasje te drinken op de 

goede afloop.  

Onderweg krijgt Henk nog een lekke 

band. Hij mag achterop meerijden. De 

fietsen (meer de banden) zijn er echter 

niet op berekend. Er zijn er echter die snel 

doorfietsen en een andere tweewieler voor 

hem halen.  

  Teamspirit 

Teamspirit noemen ze dat. Het loopt al tegen vieren als de meesten retour zijn 

op het “thuishonk”.  

In de vooravond gaan we opnieuw met z’n allen naar hotel van der Werff.  Er is 

een aparte eetzaal voor ons geregeld. We worden wederom met egards 

behandeld en de maaltijd is wederom voortreffelijk. We zijn vandaag wat vroeger 

aan de dis. Zulks vanwege de gebruikelijke powerpoint presentatie ´s avonds.  

In het Kalverhok wordt de apparatuur opgesteld en verzorgt schrijver dezes als 

vanouds niet één, maar 

zelfs twee presentaties.  

Deze worden eveneens 

bijgewoond door Theun 

en Margo. De eerste is 

presentatie geeft een 

terugblik op onze 

weekendexcursie in 

2013. Daar zitten altijd 

wel wat kolderieke 

momenten tussen. De 

tweede presentatie is 

helemaal nieuw en heeft 

als titel meegekregen:         View op het Lauwersmeergebied



“Lauwersmeergebied; natuurlijk genieten”. Tijdens deze presentatie wordt volop 

aandacht besteed aan de prachtige natuur  van dit mooie  natuurgebied, waar 

we al zo vaak zijn geweest.              

De “nazit” duurt tot in de kleine uurtjes. De blokjes kaas, de stukjes worst, de 

chips en wat dies meer zij vinden gretig aftrek. Bovendien is te merken dat het 

een dorstige dag is geweest en dat er veel is waarover moet worden nagepraat. 

Moe maar voldaan verdwijnt eenieder langzaam maar zeker achter de bekende 

slaapkamerdeur. Of de vogellijst op deze dag veel nieuwe soorten heeft 

opgeleverd, is maar zeer de vraag. Opnieuw zit een enerverende dag er op. 

Dag 3 (zondag 05 oktober 2014) 

We starten wederom met een “lopend ontbijt” en het samenstellen van een goed 

lunchpakket. Er is nog heel wat op voorraad. Daarna worden de tweewielers 

opgehaald en trekt tussen 09.00 en 09.30 uur iedereen er nog een keer op uit. 

Lang alle mooie plekjes op Schier zijn immers nog niet bezocht.  

Onze eerste zinnen worden 

gezet op het Noordzee-strand. 

Gehoopt wordt op wat leuke 

zeetrek. De weergoden zijn 

ons helaas niet welgezind. Het 

is al te lang te mooi weer. De 

telescopen worden 

desalniettemin in linie op 

gesteld. Helaas deze keer 

geen Jan van Genten, jagers 

noch parelduikers.  

     

Wel trekken er geregeld groepen rotganzen langs.  

Wel kunnen enkele nieuwe soorten worden bijgeschreven. Hiertoe onder meer: 

grote stern, roodkeelduiker, zwarte zee-eend en drieteenstrandloper. We merken 

dat het een stuk frisser is dan de voorgaande twee dagen. Geleidelijk lost de 

grote groep zich op en gaat men in groepjes uiteen. Niet iedereen heeft immers 

dezelfde interesse. Bovendien staat bij ons hoog in het vaandel dat ieder vrij is 

om te gaan en te staan waar hij wil. Dat is nog steeds de kracht van onze 

meerdaagse excursies naar “Schier”.  

Andere vogelaars hebben op meerdere plekken beflijsters gezien. Een zoektocht 

naar deze schuwe lijstersoort blijft evenwel zonder succes. Ook een rondje om de 

Westerplas levert helaas geen beflijsters op. Wel echter koperwieken en een 

enkele zanglijster. Op deze plas zijn de gebruikelijke soorten als kleine 

zilverreiger, grote- en kleine mantelmeeuw, fuut, tafeleend, pijlstaart, kuif- en 

krakeend, dodaars, aalscholver, grauwe gans, smient etc. aanwezig. 
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Kleine zilverreiger gebruikelijke soort Westerplas 

Ook laat een waterral zich horen. Tevens vliegt er een groepje kleine zwanen 

over.  

Het wordt langzaamaan weer tijd voor een lekker visje, want tegen tweeën wordt 

ieder terug verwacht voor de schoonmaak van de logementen. Dat de visboer 

een enorme aantrekkingskracht uitoefent op de excursieleden wordt niet veel 

later duidelijk. Waar ze overal vandaan komen weten we niet, maar in een zeer 

kort tijdsbestek is het overgrote deel van het gezelschap hier weer compleet.  

De schoonmaak op de overnachtingsplek is aansluitend routinewerk. Ieder steekt 

de handen uit de mouwen. De excursie zit er bijna op. De vlag wordt gestreken 

en er wordt hartelijk afscheid genomen van onze gastheer en gastvrouw.  We 

kunnen zelfs mee met 

de (vroege) boot van 

half vier.      

Aan boord  scoren we 

tot slot toch nog een 

al lang verwachte 

soort.  Op circa 50 

meter van de boot 

zitten namelijk een 27 

-tal kluten.   

 

 

Op de valreep 27 kluten 

Dat is tevens de laatste soort op ons weekendlijstje. Op de eindscorelijst prijkt 

toch nog het mooie aantal van 113 waargenomen vogelsoorten!  

In Lauwershaven nemen we afscheid van elkaar. Sommigen zien we misschien 

pas over een jaar weer. Schrijver dezes wordt afgehaald door één van zijn twee 

mede-fotograferende broers. Met zijn drieën hopen ze nog een aantal dagen 



mooie foto’s te kunnen “schieten” in en om het Lauwersmeergebied. Wellicht 

kunnen we daar volgend jaar weer van genieten. Het was me het weekendje wel 

weer. De tocht via het wad naar Willemsduin zal nog wel even blijven “hangen”.  

 

 

     De wadtocht naar Willemsduin 

 

Tekst en foto’s:    Wim Wijering 

 

  


