Een stormachtige eerste publieksexcursie in het nieuwe jaar
Met heel veel wind, regen en hoge temperaturen voor de tijd van het jaar en ook nog eens een flinke
opkomst van 20 personen, waaronder 9 vogelaars (waarvan er 3 een telescoop bij zich hadden) werd
het een goede start van 2011.
Bob gaf een korte introductie over het ontstaan van de plas en nodigde, onwetend over de regels,
het publiek uit om vooral eens met een ledenexcursie mee te gaan. Hoe aardig ook bedoeld, maar
Hanneke moest hem toch corrigeren. Aan publieksexcursies kan iedereen deelnemen, de overige
excursies zijn exclusief voor de leden bedoeld. Publieksexcursies en thema-avonden die ook voor het
publiek bedoeld zijn worden in de lokale kranten aangekondigd.

Door het nog aanwezige ijs op bepaalde plekken was het Prielenbos helaas geen optie om naar toe te
gaan.
We liepen in kleine groepjes tegen de wind in tot aan het gemaal. Ieder groepje had wel een ervaren
vogelaar bij zich.
Er was een jongetje met zijn moeder bij, die het heel leuk vond om bij Jan Peeraer in de allerlaagste
telescoopstand mee te kunnen kijken.
De 3 brilduikers, waarvan 1 man en 2 vrouw, waren natuurlijk een kleine sensatie. De eerste
scholeksters waren ook al aanwezig, maar helaas zorgde een sportieve zeiler voor zóveel onrust op
de plas, dat de duizenden smienten die net van plan waren te gaan landen, weer heel snel op de
vleugels gingen.
Eén dodaarsje zien is al leuk, maar 3 bij elkaar, die onder het ijs doken en langs het open water weer

bij het riet tevoorschijn kwamen, was wel héél leuk!
Na 1,5 uur waren we weer terug, de geleende verrekijkers werden weer ingeleverd en hopelijk
hebben we het publiek weer enthousiast gemaakt voor een volgende keer.
Fanny Fekkes

Waarnemingen:
aalscholver, fuut, dodaars, wilde eend, krakeend, tafeleend, kuifeend, smient, brilduiker, soepeend,
grauwe gans, bastaardkolgans, knobbelzwaan, buizerd, kokmeeuw, stormmeeuw, zilvermeeuw,
blauwe reiger, meerkoet, waterhoen, scholekster, kievit, kauw, zwarte kraai, koolmees, pimpelmees,
halsbandparkiet

