
Verhaal Door Thijs Kuiken, “Ridibundus”

Vogelen 
vanuit 
de kuip

Thijs Kuiken zeilt in zijn vrije tijd regelmatig in zijn 

Drascombe Coaster “Ridibundus” op de Waddenzee 

en kijkt vogels: vogelen vanuit de kuip. Zoals blijkt 

uit zijn avontuur, komt zijn ervaring als vergelijkend 

patholoog aan het Erasmus Medisch Centrum in 

Rotterdam hem daarbij goed van pas.
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Soms vragen mensen wat me zo 

boeit om op de Waddenzee te zeilen, 

alleen met modderig water en kale 

zandplaten. Ik antwoord dat er zoveel te 

zien is, als je ervoor openstaat. Ondanks 

dat ik al een paar jaar op de Waddenzee 

zeil, is elke tocht een ontdekkingsreis.

Zo zeilde ik een weekend in het voorjaar 

naar Ameland, met een noorderwind 

van 3 Beaufort. De zon stond al laag aan 

de hemel toen ik het wantij bereikte. 

Het water was vlak in de luwte van het 

lage eiland, dat op een paar honderd 

meter ten noorden lag, als een brede 

groene strook tussen de blauwe lucht 

en het grijs-bruine water. Naar het 

zuiden was niets dan water te zien tot 

aan de horizon, waar de zeedijk van 

het vaste land als een dun streepje 

zichtbaar was. Ik rolde de fok op, liet 

het grootzeil zakken, haalde midzwaard 

en roer omhoog, en trok de druil strak; 

Ridibundus, een Drascombe Coaster, 

draaide als een windvaan naar de wind 

toe terwijl ik naar voren liep en het 

anker liet zakken. Toen het eb werd, en 

het jachtje om tien uur de grond raakte, 

was het al te donker om de omgeving te 

zien, hoewel ik veel vogels hoorde, zowel 

steltlopers als meeuwen.

Zakkend water

‘s Nachts was Ridibundus vlotgeraakt 

met het opkomende water, maar nu, 

om half negen in de ochtend, liep weer 

de ebstroom. Behalve zo nu en dan de 

roep van een meeuw of regenwulp was 

het stil. Zonder dat er een duidelijke 

stroming zichtbaar was, zakte het 

waterpeil gestaag. Na enige tijd gaf het 

water de eerste zandtoppen vrij, die 

meteen wit kleurden door oplettende 

meeuwen. Rond half elf raakte de 

tweemaster de zachte bodem en 

vormde de kuip een stabiele basis om 

de telescoop en driepoot op te zetten. 

Gedurende de volgende drie uur werd ik 

volledig in beslag genomen door wat de 

telescoop mij liet zien.

Vogelen vanuit de kuip

De zandplaat waar ik was drooggevallen 

was dicht bezaaid met hoopjes zand, 

duidend op een rijk bodemleven. Dat 

vonden de vogels blijkbaar ook, want 

in korte tijd werd de grauwe vlakte 

ingekleurd met het wit, bruin, beige, 

zwart, oranje en rood van honderden, 

duizenden, nee tienduizenden vogels: 

bonte strandlopers met zwarte buiken 

alsof ze op een pas geschilderde bank 

gezeten hadden; rosse grutto’s met diep 

bruinrode buiken; scholeksters met 

contrasterende zwart-witte veren, rode 

snavels en roze poten; kokmeeuwen, 

met chocoladebruine koppen; en 

regenwulpen, subtiel bruingrijs 

gestreept. Hier en daar waren er ook 

lepelaars, fel wit gekleurd en met 

lange snavels heen en weer maaiend 

in het water; rotganzen, statig door 

hun zwarte verenpak en rustige tred; 

en kanoetstrandlopers met roestbruin 

verenkleed, rustend van hun lange 

reis uit het zuiden. De veelheid van 

vogels ging gepaard met een kakofonie 

van geluid, het door elkaar roepen in 

verschillende talen. Ik begreep die talen 

niet, maar hoorde wel de opwinding en 

verwachting in hun klanken.

Tot mijn verbazing waren de vogels 

niet constant aan het eten, hoewel hun 

tafel nu gedekt was. Regelmatig zag ik 

vogels die sliepen, zich wasten, of hun 

verenkleed poetsten. Misschien waren 

hun magen vol en moesten ze pauzeren 

voordat ze konden doorgaan met eten. 

Ik richtte de telescoop op één regenwulp 

en keek hoe hij zijn veren poetste. Het 

was bijzonder hoe hij dat kon met zijn 

lange, naar onderen gebogen snavel 

die beter geschikt was om diep in de 

modder naar wormen te voelen dan om 

veren te poetsen. Hij besteedde aandacht 

aan elk onderdeel van zijn lichaam, 

inclusief duimvleugel, handpennen en 

anaalstreek. Zo nu en dan spoelde hij 

de punt van zijn snavel in het water, op 

dezelfde manier als een patholoog zijn 

pincet afspoelt tijdens een sectie: even 

snel heen en weer schudden om alle 

ongerief eraf te wassen. Ook veegde 

hij zijn snavel tegen zijn stuitklier, om 

de olie over zijn veren te smeren. Voor 

de veren van kop en nek gebruikte de 

regenwulp zijn poten: rechterpoot voor 

de rechterzijde, linkerpoot voor de 

linkerzijde. Daarvoor bracht hij olie over 

van snavel naar poot, zodat ook de veren 

van kop en nek met olie geïmpregneerd 

werden.

Predatoren

Al drie kwartier had ik deze ene 

regenwulp zich zien poetsen, en ik was 

vastbesloten om te blijven kijken en te 

ontdekken hoe lang zo’n poetsbeurt kon 

duren. Dat lukte echter niet. Ik werd 

opgeschrikt door een hard, pulserend 

gezoef achter me. Ik draaide me om 

en zag in een flits een middelgrote 

vogel met scherp naar achtergebogen 

vleugels achter een kleinere vogel jagen 

en midden in de lucht raken. Terwijl 

beide vogels omlaag tuimelden, pakte 

ik de verrekijker op en keek recht in de 

ogen van een roofvogel. Vanwege de 

karakteristieke donkere baardstrepen 

aan de zijkanten van zijn kop was het 

onmiskenbaar een slechtvalk, Falco 

peregrinus, “zwervende valk”. Op slechts 

een paar meter van Ridibundus voelde 

hij zich blijkbaar ongemakkelijk, dus 

pakte hij zijn prooi op, die nog met de 

vleugels sloeg, en vloog ongeveer 20 

meter verder, waar hij op een kleine 

verhoging van de zandplaat landde. Ik 

richtte de telescoop op de slechtvalk. 

Zijn bovendelen waren een mengsel van 

grijze en bruine veren, dus was het een 

halfvolwassen vogel. Rustig plukte hij de 

veren van zijn prooi, regelmatig om zich 

heen kijkend met zijn scherpe blik, en 

begon toen te eten. Gestaag verorberde 

hij de hele vogel: borstspieren, 

ingewanden (behalve darmen), kop, en 

romp. Na een uur was hij klaar, waste 

zijn bloedige snavel in een plas water, 

strekte zijn vleugels, en verdween.

Inmiddels had de massa foeragerende 

vogels zich een paar kilometer naar het 

zuiden verplaatst, met de eblijn mee, en 

was de zandplaat om ons heen verlaten 

en stil. Ik trok laarzen aan en, na met 

de telescoop gecontroleerd te hebben 

op welke verhoging de slechtvalk had 

gegeten, liep ik ernaartoe. Er was niet 

veel over van de prooi: oranje-bruine 

veren, rechte snavel, wensbeentje en 

vleugels. Daaruit maakte ik op dat het 

waarschijnlijk een kanoetstrandloper 

was geweest. Dat was een goede 

prooikeuze, want in het voorjaar nam 

het gewicht van kanoetstrandlopers 

met één-derde toe om de lange trek van 

Afrika naar het arctische broedgebied te 

kunnen volbrengen.

Ik nam een foto van de prooiresten 

om thuis mijn belevenissen te 

kunnen illustreren, en liep terug 

naar de Ridibundus. Dit bezoek aan 

de Waddenzee was weer rijk aan 

gebeurtenissen geweest; en dan heb ik 

het nog niet eens gehad over het zeilen 

zelf.

“Kanoetstrandlopers met 
roestbruin verenkleed, rustend van 

hun lange reis uit het zuiden.

Foto’s: 

Met groot vizier op een statief vogelen 
vanuit de kuip.

De Ridibundus droog onder Ameland

Vogelresten: Oranje-bruine veren, 
rechte snavel, wensbeentje en vleugels: 
waarschijnlijk een kanoetstrandloper

De Kanoetstrandloper 3130
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