A LLE G OED S KOMT VAN BOVEN
Met de Vo-Wo-Go naar Falsterbo
Verslagje van de waar en echt gebeurde trektelreis naar
Zweden, ten jare 2003, van 19 tot 26 augustus.

Verslaggever: Wim Parmentier

Goeie ouwe Yann is op, nog vóór de plaat selij ke kakelaar zij n st embanden kan uitproberen.
Als door een driedubbele mug gest oken, spring ik uit mij n slaapzet el- van- een- veel- tekorte- nacht . Tegenwoordig lij ken er geen op maat gesneden nacht en meer voorhanden.
Schaarst e! Teveel mensen op aarde voor maar alt ij d dezelf de hoeveelheid nacht .
En
dromen, t zelf de probleem. Geen wonder dat we ook hier moet en inleveren en dat er nog
zo weinig uitkomen. Of toch nog?
Gist erenavond werd ik door mij n vrouw en gemeenschappelij ke t oebehoren af geleverd t en
huize Feryn. Kwest ie van s morgens vroeg t e kunnen vert rekken. I k mocht overnacht en in
hun salon! Wacht t e ons al met een, bij het oprij den van de acht eroprit , een levensecht e
verrassing: Manne. Dé Manne die zij n vogelaarsuit rust ing aan het inladen was. Emannuel,
als half herboren. Heef t t egen bet er wet en in beslot en om de grot e t rek naar Falst erbo
ook t e wagen. Voor ons niet gelat en. Maar zo n ext ra passagier bet ekent wel degelij k een
inperking van de privé- ruimt e in de aut o met zowat 1 t wint igst e per passagier.
Het
omgekeerde zal nat uurlij k ook gelden voor de port emonnee bij de af rekening. . .
We besluiten Manne er dan toch maar bij te nemen!
De 3, 4 of vij f geconsumeerde plaat selij k gebrouwde blondinekes mogen uren lat er dan wel
de pij n van het af scheid met mij n lieve t huisblij vers vernevelen, ze doen het melancholisch
knagende gevoel om het gemis van de warme omslag en de rust gevende slaapadem van mij n
eigenst e brunet t eke niet verget en. En dit is nog maar de eerst e van acht t e verslapen
nacht en. Wat moet dat worden in Zweden? I n een veel t e volgest ouwde t ent ? Op een
veldbed dat de f oet ushouding niet t oest aat ? Met Yann en Manne nu eens links, dan weer
rechts van mij?
Fasterbo, here we come!

Dinsdag 19-9-2003, omtrent 07u.00 plaatselijke zomertijd.
De wind zit goed, de br andst of met er st aat op zij n hoogst e punt en Mar ie-Anne ser veer t van
haar
best e vr oeg-in-de-ochtend
kof f ie. Dr uppelsgewij s komen de 3
ont br ekende passagier s t oe: een
Renault Espace
dr uppelt j e Car los, een dr uppelt j e
Tr ude, een dr uppelt j e Car los, een
Weinig reizen, weinig reizen
dr uppelt j e Tr ude, een dr uppeltje
Is van zo n intensiteit
Weinig ruimtes bevatten
Car los en dan... met een een hele
Zoveel stof tot pijn
geut Manne. Een dr uppelt j e Car los,
Als
de
ruimte van deze Espace 99
kleine Trude was er al gauw helemaal
en wat nog r est t e van Manne. Alles
Tegen 140 kruissnelheid
bij mekaar : Tr ude, Car los, Manne,
Over Duitslands wegen
Yann en ikzelf , ver slaggever van
Wrang altijd nog vandaag
dienst . Ook de f amilie Rik, Conny en
Michiel, die we op sleept ouw nemen
Hoe gezinnen opengereten
Aan stukken lukken en mislukken
dwar s
en
vlot j es
door
het
Hoe het weerom oorlog is
Ruhrgebiet, dient zich aan.
En pijn en droevenis
De chauf f eur van Tr ude en f our
In
onze laagste landen
f abulous wif es wuiven ons uit ,
t er wij l een vij f de ons welwillend
escorteert naar de E17.
Voor
1000km autoweg. 1000km mannenpraat. 1000km inwijding in het ware leven.
Een laatste kusje, een laatste streel, een laatste knipje oog.

Deerlijk Gent Antwerpen - Eindhoven
We rijden de E17 op in Deerlijk, oprit nr. 4, zoeven rakelings voorbij Gent en Antwerpen en verlaten het
Belgenland richting Eindhoven. Maar niet voor we een bankoverval gepleegd hebben in Beerse, afrit 22.
Nog wat geld voor 1 van de ingezetenen.
Nu kan j e veel goeds zeggen over die veelkleur ige Vikings, maar
in Beerse staat een bank
daar begaan ze me wel dé hist or ische ver gissing van hun
niet 1 om op te zitten
koninkr ij k: de Eur o af zwer en. Mij goed, we gaan er geen zaak van
een overvolle
maken. J e zult wel zien. Binnen enkele j ar en komen ze ons
om te overvallen
of just gerust te laten
smeken om bij het clubj e t e mogen hor en. En dan ver zamelt elke
en braafjes met een code
modale Belg ook Zweedse Eur o s met st oer e Vikinger koppen op,
beleefd wat geld te roven
zoals die van Smerige van Sverige.

zolang de voorraad strekt
zolang de kaart gedekt
oh, Manne, Manne, Manne
time is manney.

Net voor de grens met Nederland determineren we, op een pispauze-plaats een tijgerspin. Duidelijk een allochtoon die zich hier
probeert in te burgeren: want maakt dat beest niet in een
pootomdraai Vlaamse stoofkarbonaden van haar slachtoffers? Volgens gezagdragende biologen is dit
verschijnsel niet tegen te houden. En wat zou het? Er zitten werkelijk mooi-om-naar-te-kijken exemplaren
tussen die nieuwgekomenen. Zoals voor alle ongekende materie geldt: kijken mag, aankomen niet.
Venlo

Ruhr

Münster - Osnabrück:

Yann aan het stuur, Manne co-piloot. Laatse zit verwoed op zijn gsm te tokkelen. We verdenken er hem van
meer dan enkel de juiste coördinaten voor de te volgen route door de Ruhr op te sporen.
- Kij k, doa kom ik ner veus van, hé!
- Moa, moa. Rie gy moa deur e. Me goan der wel komm n.
We zij n er gekomen, maar niet helemaal volgens plan. Nu, t Ruhr gebied, daar moet j e j e door lat en leiden.
Met altijd 1 doel voor ogen zien. Het juiste. De naam van de volgende stad waar je langs voorbij moet:
Münster, bijvoorbeeld.
Collega s van ons zij n, om de Duit se knoop t e omzeilen, via Neder land ger eden:
Iets over Osnabrück begint het te zeveren. Buiten. En dit duurt een paar 100 honderd kilometer. Tot iets
voor Hambur g. Niet veel, maar wel wat moeilij ker t e r ij den. Vandaar dat Yann een uilt j e gaat knappen op
de r echt er voor zet el. Het enige uilt j e dat we op heel de r eis gezien hebben, af gezien van deze die
vermoedelijk onze kampplaats overgevlogen is om eens te peilen welke bende er hem gewekt had.
Hamburg Lübeck Puttgarden
Een tankbeurt nog net vóór Fehnmarn.
Tij dens de t wee eer st e Falst er bo-r eizen bezocht en we hier t elkens een mooi nat uur gebied vol gr auwe
ganzen. Eind sept ember . De t weede keer zet t en we er zelf s onze t ent r echt put j e nacht en op 5 met er
van een Duit s bor dj e waar op: Ver bot en zu kampier en, en heel wat DM. Boet e bij over t r eding. Dit zagen
we pas s mor gens.
16u.20 vaar t de over zet af . Rust ig kabbelende zee, een Deense kof f ie (in bet aald en af ger ond naar
boven door de Miss Kassa) geen dolfijnen op zee.
Manne wisselt in de over zet boot -bank de nodige Eur o s in Zweedse Kr onar . We r ij den uit de SchleswigHolstein Deense bodem op!
Schiffsname
Indienststellung
Heimathafen
Passagiere
Länge
Breite
BRZ
Geschwindigkeit
Gleislänge
Kapazität
Besatzung

FS Schleswig-Holstein
01-08-1997
Puttgarden
1040
142 m
24,8 m
15.187
max. 20 kn
118 m; ein kompletter Reisezug
40 Lkw; max 176 Pkw
13 Nautik/Technik; max. 40 Sevicepersonal

Rödbyhavn Dragör Limhamn
Nog dit eiland door midden ploegen, met links en r echt s al een zeilende r oof vogel, met windt ur bines, met
velden waarop geen maïs te bespeuren valt, met de wind vanachteren. Na enige kilometers, na wat rekenen
en tellen, neemt Yann contact op met Djasse ter plaatse op camping Ljungen, Zweden Falsterbo:
- Dat we om 19u.00 zullen landen, en dat j e de bar becue in gang mag r ij den.
- Oké, BBQ zal om 20u.00 et ensklaar zij n. Heb alles opgeschr even om de kost en t e delen.
- Kost en?
- J a! We zit t en hier wel in Zweden, hé. Huf t er s!
Grapje, Djasse, grapje.

De Öre Sund-link
De link t ussen Denemar ken en Zweden is, net als t wee j aar geleden, 6 kilomet er t unnel en 12 kilomet er
ef f ect ief br ug, op hoogt evr eeshoogt e boven de vaar geul van de Ör e Sund. We nemen hem vlot en op de
Zweedse kant , waar bet aald moet wor den, r ij den we op een haar na in t gat van Chr ist oph, Milan en J ür gen,
hun aut o. Hun bet aalkaar t wil niet met een aanpakken. Als dat uit eindelij k t och geluk is, nest elen ze zich
behaaglijk in ons kielzog en drijven gestaag mee, Falsterbowaarts.

Falsterbo Ljungen
Voor gezet t e habit ués als sommigen onder ons, is het alt ij d weer een beet j e een t huiskomen. De heide,
onze heide. De camping, onze camping. De sanit air e blok: oei, t ot aal ver nieuwd. Dit zal een ment ale
aanpassing vergen!

Thuiskomen. Zonder vr ouw - allen gelij k voor de wet - en met de gr oent j es t och gekuist . De hit t e van het
barbecue-st el die onze heimwee doet ver dampen. Op deze, voor de zuidwest vlaamse af gehuur de hoek van
de camipng, zullen we over leven!. Wij : Tr ude, Manne, Car los, Yann en Wim, Dj asse, Miguel, Er ic, Er ic, Koen
en Dir k, ver der ook Chr ist ophe, J ür gen en Milan en een beet j e lat er t en slot t e nog, of opnieuw, Rik, Conny
en Michiel al bijeen zijn: 17 stuks trektelgekte.
De t ent en st aat vóór zonsonder . J a, zelf s vóór de aper o: wit t e en r ode Por t o van meer dan 3000km ver .
Campari met de nodige sinaas uit het land van de mooie Italianen. Ordinaire maar smakelijke borrelhapjes à
la Flamande, uit een Duitse keten.

Het aperitief is ons lief
Het Zweedse vlees smaakt ons het meest
De groenenmix is ook niet niks
De patatjes zijn echt je-datjes
( t was rijst in alle feitelijkheid)
en
Maten, Makkers, Maes
Draai het in een tongomdraai in
Je laars

En sf eer , mensen. Sf eer . Met een onmogelij k samenr aapsel uit Zuid-West vlaander en en omgeving een
weekj e lang over leven. I n de gedacht e dat , hoewel zeden, ment alit eit , solidar it eit en wat nog al in de gr ot e
wer eld op een hist or isch diept epunt zit , nog niet alles naar de klot en is. Of om het met welbekende
Izegemse woorden mee te dreunen:

Woensdag 20 augustus.
Van oudsher ben ik de bewaker van nacht en nachtleven. Als de zon zo nét de
horizon raakt, kom ik tevoorschijn. Niet opvallend. Een buitensmijter posteert
zich zichtbaar en bolrond aan de ingang van de nachtclub, een nachtwaker
werkt onopvallend maar is niettemin terdege aanwezig en op zijn goede.
http://mikeduggan.tripod.com/frames.html
By Country Sweden.
Van oudsher ben ik heer en hoeder van duister en nacht. En dan stoort het me
dat enkele buitenlandse geruchtemakers de nachten hier
komen breken. Maar ja, wat wil? Op reis. Niemand
kent ze. Weg van t vrouwke. Bij de moaten. En een
paar pintjes op. Van dat goedkoop en veel te zwaar spul
van bij hen thuis. Al ze nu eens het duurdere, meer
geraffineerde luxeproduct van bij ons probeerden? t
Zou hen en de andere kampeerders ten goede komen. Ze
zouden vlugger ophouden met drinken het fatsoen niet
uit het oog verliezen en misschien wél beseffen dat een
mens na 00u.00 het beste stilvalt.
Enfin, ik noem geen namen, maar Carlos-de-oudere heeft ervan afgezien. Laat in slaap door late
babbelaars. Vroeg gewekt door vroege babbelaars en ondertussen niet of slechts half slapen. Niet zo
goed als vanzelfsprekend thuis. Wat wil je in een tent, in een tentbed?
Maar ach, wie de charmes van het afzien niet doormaakt, ervaart nooit het genot van de voldoening die
erop volgt: het permanent cerebrale orgasme dat 1700-1800 overvliegende Falsterbo-roofvogels je
verschaft. En Toine komt dit vanaf zaterdagavond illustreren.
Zoals het een goede film betaamt, bezorgt de eerste ochtend ons een bevredigende trektelervaring. Voldoende
soorten in voldoende aantallen om de honger aan te scherpen,. Maar nog niet onmiddellijk de overdaad. Want
na de overdaad volgt de indigestie. En mensen met een indigestie hebben er alras genoeg van.
Geen paniek, geachte lezer, geen paniek. Hier eindigt het verhaal nog niet. We gaan nog niet naar huis. Onze
eerste ochtend op de heide van Europa zit erop en de trekgoeroe zegt dat de voorspellingen ideaal zijn voor
zondag en maandag. Duimen maar en kop op. Verzorgt je ogen opdat ze nog klaar kunnen kijken zondag.
Poetst en onderhoudt je verrekijkers en télé s, je zult ze nog nodig hebben. Bestudeert de ANWB opdat gij
alles herkent als het hoog in t zwerk voorbij waaiert: de mogelijke en onmogelijke soorten. De
waarschijnlijke en onwaarschijnlijke soorten. De Schoonaards en de lelijkaards.

Woensdag 20 augustus:

HEIDE
Visarend
Bruine kiekendief
Buizerd
Wespendief
Sperwer
Torenvalk
Boomvalk
Slechtvalk
Totaal:
Weer en wind:

gestart 10u.00

gestopt s middags

1
12
2
48
32
6
2
1
104
ZW 2-3

namiddag:
Nabben- Makläppen
- De meeste soorten steltlopers, voornaamste: 2 Kanoeten, 3 Krombekstrandl, 3 Scholekster, 2 Bosruiter,
Groenpoot, Witgat, Oeverloper, Zwarte ruiter, Kemphaan
Eidereend, Grote stern.
- 2 Paapjes.
- 1 Bruine kiek, 1 Boomvalk,1 Sperwer, 12 Wespendieven die het zeegat induiken maar na een kwartiertje
terugkomen. Er hangt een donkere regenwolk boven Denemarken.
Haventje en slikken Höllviken (Jürgen Milan Christoph)
- Diverse steltlopers, oa +20 Tureluur, +20 Kemphaan, 1 Kanoet

Falsterbo , ook een aanrader voor mycologen ?

B
Beenniieeuuw
wdd w
waatt ddee B
Booeerreennbboonndd hhiieerrvvaann zzaall zzeeggggeenn!!

Donderdag 21 augustus
Van vandaag is slecht s Bör r inge Shön het ver melden waar d. Kij k, j a, er wer d waar genomen vanmor gen aan
de heide. Vier r oof vogels, waar van j e kunt st ellen dat ze zowat het noor den kwij t zij n en kost e wat het
kost op het zuiden af st omen. Het is geen t r ekweer om een hond door t e j agen. Slecht s 2 visar enden, 1
sper wer en 1 slecht valk kiezen t och het r uime sop. En zoals ver wacht , geen hond. Voor ons niet gelat en,
maar meer zat er niet in.
Dan maar , s namiddags, in kolonne, naar Bör r inge sj ön
getrokken. Het meer nabij Börringe. Even checken of
er nog Rode wouwen t e vinden zij n in Zweden. En
Bör r inge shön heef t vanalles t e bieden: voor de
tractor-f r eaks, sj ieke Zweedse t r act or s en zwer f keioplaad-r ij monst er s. Voor de vogelaar wat visar end,
wat gr auwe klauwier , wat r ode wouw enkele
reuzensternen. Voor velen onder ons een nieuwe
soort:
http://www.mbr-pwrc.usgs.gov/id/mlist/h0640.html
klik op Song.

Donderdag
BÖRRINGE SJÖN
Visarend, vis aan het verorberen op een dodige boom 1
Bruine kiekendief x
Rode wouw 2
Buizerd x
Reuzenstern 3
Grauwe klauwier 1 ad en 1 juv
Geelgors 1
Sijs
En nog wat ander klein grut

namiddag

21/08 -> 6.00-8.00 (Jurgen, Eric V., Christoph)
Nabben
- min. 15 Krombekstrandl, min 3 Kanoet, 1 Kluut, 2 Grasmus, 1 Bruine kiek, 2 Sperwer, 1 Buizerd, 2 Kruisbek
ZW, 1 Goudplevier, en alle andere courante steltlopers
21/08 -> 11.00 - 12.45 (Milan Christoph)
Baai van Falsterbo
- o.a. 3 Grutto, 8 Kanoetstrandl, + 20
Knobbelzwaan

Groenpootruiter,

falsterbo oh falsterbo
oh koninkrijk der trekkers
der vogelen die trekken en
der mensen die zij trekken

Losse flodders
- Koen is gaan winkelen. Heef t melk gekocht . Fil Milch , zoals ze in Zweden schr ij ven. Blij kt , als j e er aan
proeft, dat fil milch niets anders is dan karnemelk.
Koen Wie zou er nu denken, als j e dat leest , dat t kar nemelk zou zij n?
Wim P. Euh..., heel Zweden? En heel Noor wegen? En heel Denemar ken?
- De trek komt niet op gang en we verlangen ons hart uit ons lijf naar wespendieven.
Manne Kij k. We vangen een aant al wespen. We st eken ze op een st okj e. Zwaaien er mee in de lucht en
als er nog één wespendief zit, gaan we hem wel vangen.
Misschien moet en we ze nog een beet j e lat en leven. Dan kunnen ze buzzen om de honey buzzar d nog
bet er t e lokken.
- Nor maal zij n er op de heide alt ij d sper wer s die door t r ekken. En vandaag niet . Geen 1. t I s de eer st e
keer in Zweden sinds mensen naar vogels kijken dat er hier géén sperwer te zien is.
Carlos Whoops. Op de bir dline lat en zet t en. En dir ect een hele bus blinden die afkomen en uitstappen.
J oepie, we hebben niet s gemist !
- Sommige vogels trekken eerst door en blijken een tijdje later terug te keren.
Wim P.
Eigenlij k zij n er hier niet veel r oof vogels. Maar ze zij n gesponser d om over t e t r ekken en
t er ug. Heel t seizoen lang. Als j e heel er g f ij n kij kt , kun j e een plakaat j e zien met r eclame op.
- s Avonds r ond het kampvuur heef t onze voor zit t er een zacht moment j e.
Yann
Moeder Chr ist iane heef t nog met haar scheenlappen aan geslapen. Vader voet balde bij FC
Licht er velde, als kapit ein. De penalt y s kr eeg zij .
- Moeder lief de is een Highland-koe die haar j ong met haar gespier de t ong r ond de or en st r eelt . Op zoek
naar teken en ander geboefte die het leven van een opgroeiend kalf bemoeilijken.
Het meer van Börringe zette aan tot overpeinzingen, uitspraken en one-liners, zo diep als het diepste
zieltje van het sjön zelf. Manne perste 1 overpeinzing in hiernavolgend keurslijf:

falsterbo oh falsterbo
oh schone rode wouw
veel schoner schier nog dan mij vrouw
maar niet zo goed ter trouw
falsterbo oh fasterbo
oh bruine kiekendief
op wieken waarop jij wegwiegt
verlang ik naar mijn lief

Vrijdag 22 augustus
De Zweedse oud-goden vinden het oportuun om een dagje regen in te lassen. Niet dat Thor zijn hamer
gooit. Donderen doet het dus niet, maar er valt wel nattigheid. De dag begint over te hellen naar
berusting. De voormiddag althans.
Oké, We halen schitterende broodjes in de supermarkt van Skanör: hemels lekkere en betaalbaar:
pistolets met maanzaad, met zonnebloempitten en met ingevoerde maïsschilfers - maïsplantages zoals bij
ons zijn ook hier in velden noch wegen te bespeuren.
Meer echter heeft de voormiddag niet te bieden. Of hetzij je een spelletje Trivial Persuit als een
hoogtepunt beschouwt in een Falsterbo-reis.
De spelers zijn: Yann, die nog nooit
verloren heeft, Carlos De Jongere die nog
nooit tegen zijn verlies gekund heeft, Dirk
die nog nooit gewonnen heeft en Carlos
De Oudere die t nog nooit gespeeld heeft:
vier Lowland-stieren in de ring die vooral
sneuvelen op hun eigen specialiteitsvragen.
Zo weet voornoemde Yann geen enkele
keer juist te antwoorden op een
vogelvraag. Weet Carlos op cruciale
momenten niets te vertellen, waarbij hij
pisnijdig wordt. Sneuvelt Dirk bij elke
geologisch getinte vraag en geniet Carlosde-Oudere meer van de sfeer dan van het
spel. Aan Trivial Persuit is niets mis. En
het doodt de tijd. In zoverre dat het zelfs de narigheid van het ratelen van de zure-regen-loze Sverige-regen op
het geïmproviseerde zeilafdak doet vergeten.
Er wordt weer spontaan opgesplitst. Elkeen gaat zijns weegs. De waarnemingen op volgend blad werden
gedaan door daguitstappers. De Trivial pursuiters en anderen verkennen in een opgedroogde namiddag de
Oostzeekust met zijn tropisch witte fijne zandstranden. Geef ons nog een virtueel Palmke, een kokosrokje en in
gedachten zijn we zo duizenden kilometers ver hiervandaan. In t aards paradijs met aards paradijselijke
temperaturen, fruit en wezentjes.

falsterbo oh falsterbo
oh trekpleister der vogelaars
der highlanders, der lowlanders
oh pleister op een houten laars
falsterbo oh falsterbo
met zilverwitte stranden
en zuringen ten allen kanten
begunstig vaste klanten
falsterbo oh falsterbo
oh falsterbo oh falsterbo
oh falsterbo oh falsterbo
oh falsterbo oh falsterbo

Vrijdag 22/08
6.00-8.00 (Jurgen, Eric V., Milan, Christoph)
Skanör en Flommen (E/24 F/24)
1 w Blauwe kiek, 2 Sperwer, 1 Torenvalk
alle courante soorten steltlopersniet naar de top van Flommen geweest, te ver, daar zaten nochtans massa s
steltjes.
Over zee een heeeeeeeel lange sliert Aalscholvers, niet te tellen, met honderden, zoniet duizenden
10.00-21.20 (Jurgen, Milan, Koen, Eric P.,Eric V. Christoph
uitstapje a.h.w.)
kust richting Trelleborg (H/25)
1 juv Noordse stern, ong 40 Brandgans, enkele Canadese gans, 2 Sperwer, Eidereend, veel Aalscholver
Fyledalen en omgeving
+20 Rode wouw (waarvan enkele van zeer dichtbij), 3 Sperwer, 4 Buizerd, 1 Torenvalk, 2 Grauwe klauwier,
grote groep Putters, 1 Boommarter, heel veel grote Wijngaardslakken
http://www.tomelilla.se/WEB/Twebb.nsf/0/472e2331827071b4c1256ae2002e94ee?OpenDocument
Akkers omgeving Ellestad + klein plasje
2 w Grauwe kiekendief (dichtbij), 1 m Bruine kiek (zeer dichtbij), 1 juv Roodhalsfuut, 1 ad Zeearend, 6 Paapje,
+5 Rode wouw, 2 Buizerd
Snogesholmsjön (O/22)
prachtig landschap, weinig vogels, niet echt bij het meer geraakt, oa Fuut
Ellestadsjön (O/22)
niet bij geraakt, wel liksteen op hoge paal gevonden, vermoedelijk voor Elanden, verder Zwartkop, Boomklever
onderweg bijna een groep van 5 Buizerds omver gereden die vlak voor mijne auto uit de wegberm opvlogen
Krageholmsjön (O/21)
1 boomvalk, 2 Buizerd, 2 Rode wouw, 1 Wespendief, 1 juv Zeearend, 1 Ijsvogel, Kuifeend
Börringsjön (J/23)
geen Reuzestern meer (tot grote spijt van Milan die daags ervoor niet meewas), wel nog Grauwe klauwier. Op
een moerassig meertje naast het grote meer 2 Slobeend
niet kunnen opgeven, maar de zonsondergang en de naderende duisternis weerhouden er ons in extremis van
om nog naar Fjällfotsjön (J/22) te rijden.
situering zie kaart http://www.skanetrafiken.skane.se/informationroot/DOCUMENT/80820/74-80820.pdf

falsterbo oh falsterbo
oh symbool der ontheemden
van uitgespuwde vreemden
die op zoek zijn in den vreemde
tja!
hier eindigt het dichteke

Jürgen zat met een probleem, dat er weeral geen warm water uit zijn douche kwam. Al enkele douches
geprobeerd op de campingen nooit succes.
Jürgen: Moet ik errst duwen en dan draaien of moet ik eerst draaien en dan duwen? Dat lukt mij dus niet, hé!
Wim: Ja, ja. Waar ligt dat aan? Wat is je sterrenbeeld?
Jürgen: Kreeft.
Wim: Ah. Dat is t. Kreeften kunnen niet tegen warm water. Heel ongezond.
s Ochtends, bij het ontwaken van de 2de vlote zwvlamen, waar Manne 1 van was, werd er commentaar gegeven
op de veel vroegere opstaanders van deze zelfde ochtend, maar veel vroeger: de vroege vogels van het
gezelschap
Manne Ik begrypen nie woarom dat die gasten vroeg upstoan o t regent en bluyven liggen o t schoon were
is. Wachte, zundag. O t schoon were is. Manne, ten driën-olf: tèrè, tèrè, tèrèrè, te peirde over de heide. Up
wacht tot dan de veugels doa zyn.
Carlos had in ons overlevingspakket een doos gedroogd fuit gestoken. Vermoedelijk om te kombineren met
haas of konijn dat we ter plaatse zouden schieten: klaargestoomd met échte boter of gaargesudderd op een
stevige wilgentak boven een knapperig vuurtje. Eerst waren we niet zó razend enthousiast.
Gedroogde
pruimen zonder pit, dat moeten we niet hebben. Wel natte pruimen mét pit
Ja, mannen
Zijn mannen zijn mannen
Van alle markten thuis
Geen blad voor de mond
Geen blad voor de schaam
Geen schaam-te-gevoel. Ja,
Mannen zijn mannen zijn mannen
Zijn pre-christelijke Adammen
Niet geschapen voor de Grote Kuis
Maar met een grote smoel
Ja, mannen zijn mannen zijn mannen
Dragen elk hun eigen kruis
Van vlees en bloed
Van splinterhout belegd met bladgoud
(elk hun eigen-waarde)
Ja, mannen zijn mannen, zijn mannen
Waar menig vrouw zo ontzettend
Veel van houdt.
Djasse en Carlos delen de tent. Dit leidt tot situaties en uitspraken, zoals daar zijn:
Djasse - Op een bepaald moment kom ik wakker en ik kijk in de koplampen van een mobilette. t Is Carlos die
met zijn mond open naar mij gedraaid ligt.
Elke avond wordt van de heide hout meegesmokkeld voor op het bbq/kampvuur stelletje. Natuurlijk heeft er ook
weer hier iemand commentaar op.
Vort hout, dat brandt niet goed!
Dat brandt niet goed? Ze maken daar in t VTI meubels van.
(De naam van de man die de uitspraak deed is gekend op de redactie. Maar voor zijn eigen veiligheid wordt hij geheim gehouden!)

Een eerste gedichtje van Junior, zijnde Michiel Soete:
Wat heb ik nodig?
Een friete met sala
En een biefstuk met erwten
Weet je wat?
Ik vind t niet lekker
Maar ik eet het toch op voor de gezelligheid
En voor de andere kant zeg ik: BWERK,
Ik moet overgeven.

Waar 2 of meer mensen tesamen komen in naam van de Zuidwestvlaamse, daar is Djoni in hun midden:
Was het van de ontberingen die hij ter plaatse moest lijden? Of door het harde bed? Of door nog een ander type
ontwenningsverschijnselen? Maar op een bepaald moment begon onze voorzitter Djoni-achtige uitspraken te
doen:
Yann - Maak eens een groepsfoto van mij. Ik kan hier rond dat vuur zitten.
Yann - Ik kon vroeger 4 hectare hoog zingen. Wellicht bedoelt die mens octaven .
De tent van Eric en Koen is ondergelopen wegens te groot grondzeil dat onder de tent uitkwam. Koen was
meegeweest met die uitstap die het eerste de Zeearend gezien heeft. Twee zelfs. Als reisorganisator en
voorzitter van de VWG, is Yann natuurlijk geïntresseerd in het lot van zijn mensen. Op zijn manier dan.
Yann Hoe komt t dat t bij jullie nat is en bij ons niet? Heeft het dan meer geregend bij jullie dan bij ons?
Koen - Hoe komt het dat wij 2 zeearenden gezien hebben? En jullie niet?
Yann - ...
Meester Carlos heeft voor ons een verhaaltje uit zijn beroepspraktijk.
In zijn klas zat ooit een jongen, Jeffrey, uit een nogal karakteristiek gezin. Niet al te geïntresseerd in al het reilen
en zeilen rondom.
Carlos - Om eerlijk te zijn, er was daar in klas niets mee te doen. Totaal niets. Met die kerel had ik evenveel
miserie als met al de andere samen en het bracht dan nog niets op. Tranen heb ik daarbij gezweet. Kwaad zijn.
Nog kwader zijn. Alles. Niets hielp. En op een dag zou ik het een keer anders aanpakken. Meester Carlos op
de empatische toer. Begrijpend.
Ik gaf de andere kinderen een opdracht en nodigde Jeffrey mee naar buiten. Ik had gezien dat er veel kauwkes
waren.
Ik zeg: Jeffrey, hoor je die kauwkes?
Ternauwernood kijkt hij op. Naar mij. Naar de vogels.
Ik ga verder: Jeffrey, ik kan ze verstaan. Ik weet wat ze zeggen. Ze zeggen, Jeffrey, we zien je graag!
Zijn mond valt open. Hij kijkt mij aan met ogen als vraagtekens.
Na een paar seconden zegt hij: Gij et bier gedronken, zeker!?

Falsterbo, waer bestu bleven
Falsterbo, Waer bistu bleven
Mi lanct na di, omghevinge myn
Du coors die dood, door sperwer voor merel
Dat was adventure goet ende fyn
Het sceen teen moeste vertrokken syn.
Nu bestu in die locht verheven,
Claerre in der zonnen scyn;
Alle lochten syn die ghegheven
Falsterbo, waer bestu bleven
Mi lanct na di, omghevinge myn
Du coors die dood, door sperwer voor merel
Nu bidt vor mi, ic moet noch leven
Ende vele parten vanden weerelt zien
Verwarre nie met joun n myn stede
Komt mensen, zinght een liedekyn
Nochtan moeten voghels gadegeslaen syn
Oh Falsterbo, waer ben ik bleven
Mi lanct na di, omgheving myn
Du coors ie dood, door sperwer voor merel

Zaterdag 23 augustus
De ochtend is klaar en droog, maar trek valt er niet te bespeuren. Al drie dagen gebeurt hier niet dát waar we
zover voor gekomen zijn: de legendarische roofvogeltrek in Falsterbo. In dit scenario wordt de spaaning toch
wel ten top gedreven. Het wordt niet uitgesproken, maar op de gezichten van de nieuwelingen zie je kleine
teleurstellingsrimpels groeien: geld terugeisen met desnoods een flinke schadevergoeding erbovenop? En wie
weet, vatten ze zelfs voortijdig de terugtrek aan. Terug naar huis. Terug naar t vrouwtje en de kinderen. Terug
naar t alledagelijkse. Het vertrouwen in de Grote Roerganger wankelt. Muiterij dreigt de kop op te steken. Met
een groepje Falsterbo-veteranen probeert de voorzitter de gemoederen te sussen. Hij belooft beterschap. Dat het
niet lang meer zal duren. Nog 1 dagje geduld, op onze honger blijven. De voorspellingen op internet zeggen het
en de plaatselijke kranten bevestigen dit in het Zweeds. De plaatselijke taal. Dus, zij kunnen het weten.
Niet helemaal gesust, trekt de bemanning van de Zwvlaamse zich in groepjes terug. De Grote Roerganger heeft
hen gevraagd om nog voor 1 dag alternatieven te verzinnen als bezighoud.
De Trivial Persuit wordt niet meer bovengehaald. Winnen of verliezen kan net voldoende zijn om het smeulende
vuur van de opstand weer aan te wakkeren.
Christoph, die nog maar eens vroeg opgestaan is en heeft, bij wijze van ochtendmeditatie, de kaart van ZuidZweden bestudeerd. Asnensjön, daar wil hij wel naartoe. Daar vermoedelijk schuilt het geluk voor vandaag:
mogelijkheid op parelduiker, visarend en wie weet... een elandje? Een kleintje maar. Een heel kleintje. Is al
goed. Zouden we al best tevreden mee zijn.
Jürgen gaat sowieso mee. En na wat twijfelen ook Trude. En na nog wat twijfelen uw verslaggever. En na wat
aandringen weten we dan nog Dirk te overhalen om ons te vervoegen.
Voor ons interessant natuurlijk, vanuit financieel oogpunt beschouwd.
Lake Asnen, met een
bolletje op de A , is een
reuzengroot
meer
in
onvervalste Zweden-stijl.
Zich koesterend in t
onmetelijk naaldbomenen berkenland-schap, ligt
een meer van op de
prentjes
of
op
de
kalenders. Met rietkragen
vol klasse, met zachte
wegdroomkabbeling, met
blauwe
lucht
weerkaatsing. Met alles
erop en alles eraan en alles
erin.
http://user.tninet.se/~qmm
937u/sv_sidor/fiskgjuse
Onderweg ernaartoe zien
we een buizerd met een
staart
als
van
een
arendbuizerd.
Hoe hij
daar aan geraakt is, mag
Joost weten. Maar Joost
is
hier
nergens
te
bespeuren. In een weitje
staat
een
familietje
kraanvogels (2 ad + 1 juv).
Op de warme tarmac ligt
een
platgereden
vos.
Rondom fladderen bruine
kiekendieven en enkele
rode wouwen. In een bos
laat een zwarte specht zich horen. Een wandelende, speurende Jürgen verrast een ringslang, die van alteratie zijn
oud velleke achterlaat. Of was het een gladde slang? Adders zitten er hier niet. Dat zijn we alvast zeker.

Op het meer spotten we 2 keer een parelduiker in zomerkleed. Vandaar Parel dus. Nonchalante visarenden,
ospreys en fiskgjusar kleuren de hemelsblauwe lucht boven de naaldboomgroene bossen aan de rand van het
appelblauw-zeegroene Zweeds meer. Een paar paradijslijke plaatsen beleefd, een boomgaard met authentieke
appelsoorten nog een beetje groen rotsformaties, bijtmuggen, paddestoelen, zwammen, kabouters, feeën,
trollen, Duitse-wespen-nesten, Duitse toeristen, visarenden.
Links van het rode gebouw stonden onze auto s geparkeerd
en zijn we het bos ingewandeld achter het gebouw door naar
rechts boven. Daar vond je dan wat de foto hieronder toont.

Visarenden bij de vleet: zo
bijvoorbeeld
deze
bij
valavond.
Door een
scherpogige excursiegenoot
gespot op een rots aan de
rand van het meer. Of beter,
aan een rand van het meer.
Etend. Visetend. Ah ja, t is
niet voor niets een visarend.
Peuzel, peuzel, peuzel.
En het visje raakt op en de
vogel raakt vol en voldaan.
De zon zakt onder de
horizon en verspreid oranjenoordse kleuren.
Nog éénmaal slaat de arend
zijn vleugels uit.
Nog éénmaal scheert hij met
gemoedelijke vliegtred laag
boven Asnen sjön.

Nog éénmaal. Het avondtoilet.
De krachtige poten raken schielijk het wateroppervlak en laten een verbaasde fontein van uiteenstuivende
druppels achter zich.
Wij kijken toe. Nog eens vissen? Zo?
En doet de arend zo. En nog eens. En nog eens. En nog eens. Tot, verdorie ja, tot zijn poten proper zijn:
Jürgen - t Is een adulte visarend!
? - t Is alsof hij na het eten zijn tanden poetst.
Dirk - Dan zal het wel een adulte zijn. Mijn 2 juvenielen doen dat niet na het eten, vóór het slapen gaan, hun
tanden poetsen!

Op achterliggende wijze zo n beetje gaat de zon onder te Vrankuge. Oranjer, véél oranjer dan bij ons.
Of, zoals je soms kan lezen: de ondergaande zon zette de omgeving in vuur en vlam...
Wat staan wij hier onnozel te koekeloeren, zo zonder lief?

s Avonds is de kilometer teller 486 eenheden doorgedraaid:
Heenreis, Malmö, E22, Hässleholm, Broby, Lönsboda, Ryd, Urshult
Terugweg Grimslöv, Almhult, Malmö, Falsterbo.

We zien al bij al weinig roofvogels, geen enkele eland en zelfs onze hoop op een sperweruiltje dat zich te
pletter vliegt tegen onze voorruit, blijkt ijdel.
Als je dat alles vergelijkt met wat de andere auto s gezien hebben dichter bij de camping met als topje van de
ijsberg, 3 zeearenden. Of waren het er 4, of vijf. Och, mensen. Wat maakt dit nog uit op zo n moment?
Wie ondertussen ook geland zijn, Toine en Wim en Koen. Letterlijk geland, want de afstand die wij, gewone
stervelingen, in een dag tijd afgelegd hebben, weten zij in een drietal uurtjes te overbruggen. Met hun privévliegtuigje.
Ja, t is nu eenmaal zo: sommige bomen groeien hoger dan anderen. Dat heeft ook zijn charmes. En, als
relatiegeschenk hebben ze een goede fles echte Porto mee uit België.
Dit kleinood kan je hier namelijk niet kopen in de gewone winkel. In vrij Zweden moet je daarvoor naar de
Staatswinkel. Drinken mag namelijk niet in Skandinavië. Voor chauffeurs een tollerantie van zoiets als 0,03
pro mille, om er geen nul van de te maken. Dus drinkt niemand kwaliteit, maar zitten alle Noormannen zat
thuis...

Zondag 24- 8- 2003
Enige overpeinzingen van Niet- Zomaar de Sperwer, gezeten in de filosofenboom.
I k ben vanmor gen als één van de eer st en over de
heide get r okken en het voelde goed aan. I k ben
een beet j e vr oeg en mij n nieuwsgier igheid is
gewekt door al dat volk dat zich hier voor iet s lij kt
op t e maken: plooist oelt j es, t ele s en bakken vol
mondvoorraad. Eventjes begluren toch.
St r aks ga ik wel. Niet dat ik echt gehaast ben.
Maar ik ben er klaar voor , en de omst andigheden
zij n ideaal. Er zij n j ar en dat we zwaar der e ar beid
t e lever en hadden. Er is dus weinig r eden om lang
t e t r euzelen nu het weer goed is. Maar event j es
nog.
We hebben hier net een paar dagen met slecht
t r ekweer gekend. Uit ger egend als een af geleef de
gr aspar kiet zat ik op een dennent ak t e wacht en op
bet er e dagen. Of wel t eveel r egen, of wel de wind
uit t ver keer de gat . t W eer was ziek en daar om
zaten wij aan onze boom gekluisterd. Zo gaat dat.
Oké, wij sper wer s zij n nat uur lij k wel een beet j e,
wat j e zou kunnen noemen, kar akt er t r ekker s. I k
bedoel daar mee dat we niet , in t egenst elling t ot
buizer d, wespendief en al die doet j es, de
omst andigheden
helemaal
ideaal
moet en
meehebben, voor we op de vleugels gaan.
Anderszijds zijn we toch ook weer geen kamikazes. Nee toch!
Mij n moeder heef t mij in de kor t e t ij d dat we mekaar gekend hebben, geleer d dat wij , mini-havikj es, ons
ook niet alt ij d moet en opof f er en. We kunnen dan wel een beet j e de st oot t r oepen van het r oof vogelheir
zijn. Onnozel zijn we niet!
Ik wil maar zeggen dat ik ook eens wil trekken met mooi weer. Sommigen schilderen ons maar al te graag af
als het het kleine onnozelaar t j e onder de r over s: Laat het sper wer t j e maar de kast anj es uit het vuur
halen , mur melen ze meesmuilend. Die vecht er zich wel door . Die t r ekt wel de cor r idor .
Het vecht en hielp ons als soor t wel voor uit , kij k eens met hoevelen we zij n! Maar e, niet pr of it er en, hé! Er
zijn grenzen.
Ken j e bij voor beeld de t or envalk? Die kleine r oest e gevallet j es, met zowat de helf t er van met gr ij ze
staartjes. Een beetje onze grootte, zijn ze.
Al eens een t v t j e op t r ek zit t en t e bekij ken? Hoe ze r ondj es dr aaiend door de lucht en uit -ein-de-lij k t och
opschuiven. Eén en al doen alsof ze op j acht zij n. Ze lij ken niet eens t e besef f en dat ze voor uit gaan.
Kennen waar schij nlij k nooit een adr enalinest oot , t enzij bij t vr ij en dan. Hopelij k.
Alles gaat hen schij nbaar alt ij d even gemakkelij k af . Alt ij d even elegant , alt ij d even gest r oomlij nd. Alsof
ze het j ar en geoef end hebben: t or envalken zij n de Noer ej evs en Comanecci s onder de dagr oof vogels.
Maar of er velen of weinigen de oversteek wagen, dat weet ik niet. Ontelbaren, zal wel zijn!
Wij , sper wer s, daar ent egen, wij zij n r echt t oe r echt aan. Als wij t r ekken, dan t r ekken we. Geen gezever .
Geen schoonheid. Geen esthetiek. Geen kunst. Trekken is trekken, zo zien wij het.
Tussen ons gezegd en gezwegen, ik vind al die t or envalkj es in hun doen en lat en t och wel een beet j e naïef ,
hoor. Heb je ze al een zien jagen. Al eens goed bestudeerd? Ik wel. Kijk, daar is er net één.
Het beest j e dr aait eer st een beet j e a.h.w. acht eloos op de lucht mee naar omhoog. Post eer t zich dan met
zij n kop t egen wind in. Blij f t t er plaat se hangen en slaat als gek met zij n vleuget j es op en neer t er wij l het
op onnavolgbar e wij ze naar muisj es speur t net onder de gr ond. Als wij met onze vleugels slaan, dan is dat
om vooruit te gaan. We zijn toch geen kolibris.
Hangen te bidden, begot. Wie bidt er nu nog vóór het eten? Ik zei het al, juist, de torenvalk.
Dat er nog zijn die bidden, zeg je? De buizerd? Ja ja, maar dan héél sporadisch. En de visarend. Oké, oké.
Maar dat is iets anders. Dat is show. Dat is entertainment. Dat is... mega! Cool, jong...

I k heb eens hor en ver t ellen over een visar end die op t r ek was mét een vis in zij n klauwen. En niet zo n klein
pis-sardientje. Maar één die perfect zou geweest zijn voor op een bar becue: Papillot t e van pladij s door t he
naked chef . J e kon het er niet eens aan mer ken dat hij met een lunchpakket van een paar kilo op t ocht was.
Zie j e dat een t or envalkj e doen. Vliegen, t r ekken met een veldmuisj e in zij n klauwen? Of een baby-mol?
Of een dooie mus? Zie je ze dat doen? Wel ik niet.
En waarom niet. Wel, ze kunnen het niet. Ze kunnen het gewoon niet!
Tj a. De visar end. Pandion Haliaet us, zoals j ullie hem geleer d plegen t e noemen. Kij k, als het allemaal t e
her doen was, dan zou ik wel willen als visar end t er ugkomen. Gr oot , kr acht ig, st er k, elegant , uit gespr oken
globetrotter en zonder dat stigmatiserend boevenpakje van ons.
Of t er ugker en als een havik. Dat zou ook nog iet s zij n. Havik, dat is zo n beet j e iet s als een mammoetsper wer . Kan alles wat wij kunnen. Maar veel vlugger . En veel bet er . Veel meer , sneller , kr acht iger ,
mooier . Alles een beet j e super . Mega, Giga. Alles big , een beet j e de Amer ikaan onder de st oot vogels, die
havik. Maar goed, ik ben maar een sperwer. En dat valt al bij al best mee.
Oh, mag ik nog even? Nog een vij f t al minuut j es. Kij k ger ust ver der naar de lucht , of naar om het even
waar. Maar, ik wilde nog een kleinigheid kwijt over de buizerd. De Franse buse variable. De dandy onder de
rovers. Maar ook de carrièreplanner onder de stekpieten.
Elke dag ziet hij er ander s uit . En al lij kt hij log en zwaar en al ar t iculeer t hij hor t end en st ot end op de
gr ond, t och danst hij zich zicht baar moeit eloos een weg naar boven. Naar de hoogst e kr ingen alwaar hij
zich duidelij k in zij n sas voelt . En elk nieuw hoogt epunt dat hij ber eikt , vor mt met een een nieuwe st ar t in
zij n car r ièr e. Op st evige wieken, moeit eloos en zonder wij f elen, st event hij r echt op zij n doel af . J e zou
het hem niet geven, maar de buizerd weet terdege wat hij wil!
Ze zij n ook meest er s in het aanmaken van de f ameuze bellen: door mekaar kr onkelende gr oepen met soms
tientallen thermiekende roofvogels. Heb ik zelf ook wel eens aan meegedaan.
Zalig zo t ussen j e gr ot e neven en nicht en meedr aaien. Tussen de buizer den, de wespendieven, br uine
kiekendieven en zo nu en dan een blauwe, een wouw, een ar end. Weet j e, t geef t j e ee n gevoel van... van...
van opgenomen zij n. Aanvaar d. Er bij hor en. I k zou het ieder een, die er de kans t oe kr ij gt , aanr aden! I n
Falsterbo moest voor iedereen een once in a life-time experience zijn.
Sler en noemen j ullie dat , hé? De kop t ussen de opget r okken vleugels. Eén voor één. Zwar t e st ippen die
pijlsnijl wegsnorren. Als gestroomlijnde luchttramstellen. Ook wespendieven kunnen dat.
Maar die zij n niet zo liber aal aangelegd. Die bundelen hun kr acht en meer . Een beet j e meer de r ode
gedacht e. Oké, t wanor delij k cir kelen hoor t er ook bij . Maar dan. Plot s. Als op een onzicht baar t eken
ker en ze zich allemaal met de snavel naar de winden, nemen ze hun plaat s in in de f or mat ie: een gr oep
st uka s die Engeland weer eens gaan bombar der en. Ze zet t en aan: Ze zyn doar !
Het mooist e echt er . Het aller -indr ukwekkendst e. Het 10-Om-Te-Zien nummer 1. De poëzie met Nobelpr ij s gehalt e: de zeear end. Haliaet us Albicilla. De binnendeur e. Van f lint er dun st r eepj e t ot met er slang
spektakel dat zich boven je hoofd ontrolt. Jong exemplaar of oud.
Zo één was die van Trude, de Haliaetus albicilla trudensia.
Trude is, naar ik - gezeten op mijn tak in de bosjes - uit de gesprekken kon opmaken, zowat de mascotte van
die bende Zuidwest vlaamse t r ekt eller s op de Heat h . Een Oost -Vlaamse, maar niet zo erg dat het stoort.
Die bende, al van zowat 9u.00 in de ocht end pleist erend - de dag is nu al t ot 2 of 3u. in de namiddag
opgeschoven
beleef t een mooie, goedgevulde t r ekt eldag met uit schiet er s 1 schr eeuwar enden en 2
zeearenden.
Deze laatste slaat alles: deze white-tailed eagle. Diezer Weissschwanzer.
Manne, op r echt s 2 sper wer s, een buizer d en 3 wespendieven. Manne, links 3 t or envalken 6 sper wer s en
een boomvalkj e. Manne hier , Manne daar , Manne over al
Er wor dt iet s gef luist er d, Tr ude:
Yann. Links van de wat er t or en. Héél héél ver . I et s gr oot s. Wat is dat ? I s dat ..? I s dat niet ..?

Sssj t . Wacht en! Kij ken! Waar schij nlij k wel
Het
scheer mesf ij ne
st r eepj e wor dt een
losgeslagen
st r andvlieger waar mee
de wind lij kt t e spelen.
Of , spelen de wieken
met de wind?
De
went elende wieken wor den vleugels. Vleugels van
een vogel. Vleugels van een gr ot e vogel. Een
r euzengr ot e. Een spet t er . Zeear end zonder wit t e
staart. Iets goddelijks voorwaar.

Hoe dicht er hij nader t , hoe st iller de bende. Hoe st iller
de heide. St ilt e. Ver wonder ing. Eer bied. Bewonder ing.
Blij dschap. Een beet j e sacr aal, voor waar . Als op het
moment dat de pr iest er het br ood, de pr iest er de kelk
ten hemelwaarts heft...
Het or gelpunt van een per manent cer ebr aal or gasme,
roept de piloot!
Mag ik t en slot t e nog even de r ode wouw onder uw
aandacht br engen? Toch ook een beaut y? Toch ook een pr ent j e? De Milan Rayal. De est et ische ker s op
onze Eur opese r oof vogelt aar t ? Zo n elegant ie! Zo n nat uur lij ke f lair . Zo gewoon, spont aan en buit en de
t ij d. Klassiek. Pur e klasse en f ot ogeniek. En t och met een vleugj e nog zelf kr it iek. Maar r oof vogels zij n
niet gemaakt voor de catwalk. Wat doet zijn schoonheid dan verder terzake? Men verdelgt hem liever met
laf vergif.
I k ga maar een keer . I k t r ek maar eens door . Lang genoeg get r euzeld, genoeg get almd. St r aks slaat het
weer om en moet ik toch nog spoeteren om de overkant te halen.
En dan verder.
En verder.
En altijd door rechtdoor.
Waar de wind en mijn vleugels mij dragen.
Dagen en dagen en dagen rechtdoor tot waar ik de winter kan verdragen.
Misschien kom ik wel eens bij jullie langs.
Daartoe bestaat wel een kans.
Het ga jullie goed.
Is getekend:

Trektelling Falsterbo op 24-8-2003
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Zeearend

Haliaeetus albicilla

Visarend

Pandion haliaetus

Schreeuwarend

Aquila pomarina

Rode wouw

Milvus milvus

Zwarte wouw

Milvus migrans

Bruine kiekendief

Circus aeroginosus

Blauwe kiekendief

Circus cyaneus

Steppekiekendief

Circus macrouros

Buizerd

Buteo buteo

Wespendief

Pernis apivorus

Sperwer

Accipiter nisus

Torenvalk

Falco tinnunculus

Boomvalk

Falco subbuteo

Slechtvalk

Falco peregrinus

Smelleken

Falco columbarius

0
29
22
1
0
0
2
1
0
101
64
4
1
0
0
209
256
433
435
921
977
53
86
4
1
5
3
2

1763

1849

Maandag 25 augustus 2003- 11- 10
Deze ethymologisch onderbouwde dicussie mogen we de lezer niet onthouden. Ze werd na thuiskomst
gevoerd op het forum:
Ignaas: Is het Falsterbo, Falsterbö, Falsterbô, Falsterbå, Falsterbø of gewoonweg na 3 weken Falsterbeu? Wie
zal het zeggen ? Volgens mij is het nog steeds Falsterbo in zijn zuiverste vorm.
Yann: Falsterbo spreekt men uit als Falsterboe
Falsterbö als Falsterbeu
Falsterbô bestaat niet
Falsterba met een bolletje spreekt men uit als Falsterbo
Falsterbo met een schuin streepje is Deens
De eerste oplossing is juist : Falsterbo dus, uitgesproken als Falsterboe; bo betekent dorp.
Wim: En Falster-?
Yann: Falster is een toponiem met een voor mijn voormalige lerares onbekende oorsprong. Het moet ergens
een oud woord zijn dat niet meer bestaat.
Yves: Falster, vervorming van fals, wat ook hier betekent niet echt : Het dorp dat eigenlijk geen dorp is (dat
alleen maar in het trekseizoen dorp is). Er wordt daar al eeuwen na elkaar getrekteld.
Yann: Zeg dat wel, ik trektel daar al sinds kort na de Middeleeuwen !
t Is de laatste dag van ons trektelverblijf hier in Falsterbo en we zijn van
plan om er nog eens stevig tegenaan te gaan. Spontaan ontplooien de
troepen zich. De logistieke manschappen organiseren de bevoorrading
voor ontbijt en middagmaal. De genietroepen bestuderen het weer, de
wind en de wolken om te bepalen welke uitrusting van doen zal zijn. De
strategen beslissen waar we ons zullen opstellen om de aanval van trekroofvogels het beste te kunnen gadeslaan, verslaan en weerstaan.
Er wordt besloten dat dezelfde opstelling van gisteren aangehouden
wordt.
De verkenners begeven zich, gewapend met verrekijkers, télé s, tuin- en
regisseursstoeltjes, vogelboeken en notitiebloc naar de punt van het bos.
Van daaruit kan zowel de heide links als de zee rechts afgespeurd
worden.
De wind komt uit de ideale hoek en waait op uitgelezen sterkte. Het zal
hier gaan stuiven!
Toine verwoordt het als volgt: Goe were, vandoage. 15 kilometer per
eure wind uit het noorden. En heel Zweden ligt open. Lat moar
komm n!
Alle aanwezigen nemen spontaan hun post in. Van zodra de ravitaillering ter plaatse is en ook zij hun
positie ingenomen hebben, ziet de opstelling er als volgt uit:
Manne, als noteerder, in de punt van de verdediging.
Op de rechterflank Yann, Djasse Trude, Toine, Wim D.., Koen V.
Op de linkerflank: Carlos, Rik, Conny, Michiel, Wim P., Dirk,Virginie, Christoph, Wim P.
Rechts houdt de zee in het oog, links de heide en de mannen in het centrum nemen ook het zenith voor hun
rekening. In de tweede linie bevinden zich Miguel, Freddy, Christine, Michel, Hubert, Carlos L., Eric P.,
Eric C., Koen, Milan, Jürgen.
En dan, schoner nog dan gisteren en zuiverder van klasse komen aangevlogen, totaal ongerordend de
sperwers, ongemerkt bijna de torenvalken, breed uitgewreven de visarenden, krinkelende-winkelend de
buizerden en last but not least indrukwekkende in hun formatie de wespendieven. Er zijn er nog, soorten,
maar deze...
Oké, tot nu toe werden de bruine kiekendieven een beetje stiefmoederlijk behandeld: ook zij komen massaal
door, de rovers met de koplamp.
Zoals de vogels aangevlogen komen, aan dat tempo, beginnen we al gauw te dromen van een nieuw
persoonlijk record. 2000 roofvogels moeten we zeker kunnen halen vandaag.
Maar rond de middag stuikt de trek ineen. Wim Pauwels verplicht ons een vijftigtal terugkerende buizerden
te neutraliseren. De wind wordt te hard. Het stokt. We halen de 2000 niet. Wat we echter wel krijgen, zijn
mooie waarnemingen.
Neem nu die visarend die op een 100-tal meter van ons op een paaltje kwam zitten. Of deze die overvloog
met een hele vis in zijn klauwen.

Losse Flodders:
De trek ligt op zijn gat. De buizerden gaan waarschijnlijk in de struiken zitten. Zouden we beter ook gaan doen.
Djasse en Manne met een interessante waarneming:
t Is een buizerd.
En hij laat iets vallen. Wat zou dat zijn?
Wel, t is een stront, hé!
Ja, t zal wel zijn polshorloge niet zijn.
Haha, zijn Rolexske!
Hiere, visarend. Oei, neen, t is een witte buizerd. Interessant beestje...!
Wat kan het trektellen ons boeien
Te Falsterbo tussen de koeien
Maakt de wind het veel te bont
Vliegen alleen sperwers rond
Kijk eens rechts. Ze kweken daar.
Milan: Allez, mak my wakker o k ne roden wouw moeten trekken.
Enkele dagen terug werd een vermeende waarneming gedaan van een draaihals. We waren met een hele bende
samen toen het draaihals-alarm gegeven werd. Hij moest volgens de alarmist naar de grond toegevlogen zijn in
de struiken van de duinen tussen bos en strand. Wij allen samen naarstig zoeken en speuren. Maar niets
gevonden. Bedenkelijke waarneming. Dit werd met rode wangen toegegeven .
Uit deze mislukte waarneming ontstond het kostbare gezegde: Je zult in de grond kruipen als een draaihals!
Een juveniel vrouwtje smelleken trekt door.
Veel te groot voor een manneke maar toch wel een juveniel exemplaar.
Maar, moet dat niet krimpen in overgang van juveniel naar mannetje? En dan heeft het vel over.
Give me more Vellinge. (een dorpje op een 10-tal km van Falsterbo, verder niets.)
s Avonds gaan we gezamenlijk pizza eten in een plaatselijke pizzabar. De uitbaters
schrikken als ze ons binnen zien vallen. Zo n bende. Na enig overleg mogen we
gaan zitten en willen ze er aan beginnen. Misschien zat de shift van de serveuse er
zo goed als op.
We bestellen tafelgrote pizza s met de meest exotische namen. En ook wat het bier
betreft gaan we voor het ultieme. Dit betekent in
Zweden héél duur maar niet slecht en gebrouwen in
Denemarken: een donkerblauwe Falcon.
Hoe het zover kwam met de kwaliteit van het bier in
Zweden en de nationale drankpolitiek lees je op
hierna
volgende
site:
http://www.xs4all.nl/~patto1ro/swedintr.htm
Na de pizza zijn er een vijftal die nog eens willen
gaan uitzetten in Zweden. Een pintje gaan pakken
in een plaatselijke gelegenheid. Een kwartiertje na de natte levers komen deze
droge levers ook aan op de camping. Elk café is al gesloten. Maar jJa, t is ook al
zowat 21u.00 in de avond... Stel je voor.
In 2001 zaten we ook in deze pizzeria.
Please, gaf de pizza-opdienster de pizza.
Mercy, antwoordde Yann.
En morgen pakken we in. 1000km akficken. Gedaan met Falsterbo 2003. Na dit kamp volgen we zeker een
ontwenningskuur. Hoewel, veel zal het niet helpen als we er allemaal naartoe gaan. Dan zitten we weer in t
zelfde gezelschap.

Vroeger woaren me loosers moar dat is nu...
G e d o a n
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