
KLEINST WATERHOEN te Wintam 

Op 15 juli 2007 ging ik vogels kijken op het Noordelijk Eiland te Bornem-Wintam (A). Aangekomen bij 

de oude sluis, omstreeks 09u15, laadde ik mijn materiaal uit en trok op stap langs de wandeldijk. 

Het weer was zonnig en droog, er stond vrij veel NOO-wind. 

Aan het einde van de eerste grote plas aan mijn linkerzijde bevindt zich een inham waar vroeger, bij 

een lagere waterstand, nogal wat steltlopers zaten. 

Na allereerst met mijn verrekijker (Kite Pallas 10x42) de inham te hebben afgespeurd, begon ik met 

mijn telescoop (Leica Televid 77 oculair 32 WA) de boorden van de inham te bekijken, en na enkele 

ogenblikken zag ik een bruine vleugel onderaan een rietstengel. Ik fixeerde mijn scoop en bekeek de 

vogel in zijn merkwaardige positie. Hij zat tegen of op de stengel ‘geschroefd’. 

De vogel werd plots helemaal zichtbaar. Net vóór het riet kwam hij met de tenen in het water te staan 

en kon ik de mystery bird in vooraanzicht gadeslaan. Wat onmiddellijk opviel waren: 

- het donkerblauw van het aangezicht, de hals en de borst, en: 

- een korte beenachtige snavel. 

De vogel was zich aan het poetsen, en draaide en keerde op een zeer kleine oppervlakte. Ik zag:  

- geelachtige poten 

- het onderlichaam met fraai gebandeerde zwart-witte dwarsstrepen, welke als een short tot 

voorbij de poten reikte. 

De vogel stond gedurende een 10-tal seconden met zijn vleugels te slaan. 

Af en toe nam ik mijn kijker ter hand in de hoop het hoen exact te lokaliseren. Dit lukte niet. Dan maar 

definitief voor de telescoop gekozen… de vogel stond nog steeds op dezelfde plaats. Bijkomende 

kanttekeningen: 

- diepbruine witgespikkelde mantel  

- korte staart 

- vrij korte vleugel 

- donkere vlek achter het oog. 

Ik heb de vogel gedurende een kwartier goed kunnen bekijken, tot hij naar links bewoog en uit mijn 

blikveld verdween. 

De afstand tussen mezelf en de vogel moet ongeveer 50 m hebben bedragen.  
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