Zo scholft zo'n beest zich uit de naad
terwijl het woord niet eens bestaat.
(Kees Stip)
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De aalscholver
Aalscholvers (Phalacrocorax carbo) hebben zwaar te lijden gehad onder hun slechte naam. In een zoölogisch standaardwerk uit 1812 werd
de aalscholver als volgt omschreven: ‘De aalscholver stinkt stuitender
en afstotender dan alle andere vogels. Zijn gestalte is walgelijk, zijn
geluid schor en hees en zijn eigenschappen min.’
In het begin van de vorige eeuw hadden aalscholvers ook geen goede
naam bij natuurbeschermers, omdat
de bomen waar ze in nestelen vaak
doodgaan door de scherpe mest.
Bomen zijn volkomen wit uitgeslagen. Uit anekdotes is bekend dat
zelfs de bekende natuurbeschermer
Jac. P. Thijsse samen met enkele scholieren in 1904 de laatste aalscholverbroedpaartjes op Texel zo verstoord
hadden dat ze niet meer terugkwamen. Het duurde bijna een eeuw
voordat de aalscholver weer op Texel
nestelde. Vanaf 1985 staat de aal-

scholver in Nederland weer op de lijst
van beschermde vogels.
Vertrouwd is het beeld van aalscholvers met gespreide vleugels om de
veren te laten drogen. Ik ben onder
de indruk hoe ze vissen, hoe ze scholven. Er moet heel wat ondernomen
worden om een vis uiteindelijk te verschalken. Ik las laatst een verklarend
rijmpje over de aalscholver.
Aalscholvers denken allemaal:
Kun je nog scholven, scholf dan aal.
Doch door de golven diep bedolven
wil weinig aal zich laten scholven.

Aalscholvers op de wieken van molen Het Prinsenhof.

De aalscholver is een oude, vertrouwde bewoner van onze polders. Al vanaf de vroege middeleeuwen zijn ze in
ons gebied, de visrijke watergebieden van Zaanstreek, te vinden. Ik zie
ze vaak in ‘drooghouding’ staan op
de wieken van molens als De Jonge
Dirk of Het Prinsenhof. Ik zie ze net als
de reigers op de uitkijk staan op lantaarnpalen langs de waterkant. Voor
de meesten van ons zal de wat lomp
uitziende grote viseter met gehaakte
snavel niet direct als favoriete vogel
onthaald worden. Zie zien er wat prehistorisch en griezelig uit.

Samen de vissen opjagen
In de kolonies zijn ze luidruchtig, zoals
ik laatst heb mogen ervaren in het
PWN-waterwingebied in de Kennemer
Duinen. Tientallen bij elkaar. Diverse
lage keelklanken stoten ze uit, volwassen vogels roepen vaak 'rrraaaahhh’,
de jongen met witte borst kokken en
kekkeren. Buiten het broedseizoen
zijn ze echter zelden te horen.
De theorie van dat ‘drogen’ hangt
samen met de wat gebrekkig functionerende vetklieren. Zij hebben te
weinig kleine luchtkamertjes tussen
de veren om vet goed vast te kunnen
houden. Ze mogen geen al te groot
drijfvermogen hebben, anders stuiteren ze op het wateroppervlak. Het is
koddig om te zien dat ze wat verfomfaaid boven water komen. Aalscholvers moeten diep kunnen duiken,
vandaar dat ze stevige botten hebben.
Aalscholvers broeden in kolonies.

Aalscholver
broedvogels: verspreding 2014
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Verspreiding vooral langs de Noordzeeen IJselmeerkust.

Het zijn sociale vogels die al samenwerkend de vissen opjagen, zodat
vrienden verderop de vangst voor
het grijpen krijgen. Hun haak, of snavel, hoeven ze allen maar open te
houden. Hun vlucht is stevig en mooi
resoluut. Ze vliegen in strakke lijnen,
vaak gezamenlijk, naar hun jachtbestemming in de open wateren.
Het gaat beter met onze scholvers.
De getelde landelijke aantallen zijn
sinds midden jaren zeventig vertienvoudigd. Rond 2007 broedden er
23.325 paar in Nederland. Een betere
helderheid van het wateroppervlak,
minder gebruik van insecticiden en
de mindere bejaging hebben hun
vruchten afgeworpen. De soort verschijnt ook op vele kleine wateren van
het Westzijderveld. Ook in de meer
verstedelijkte gebieden worden ze
steeds vaker gespot. Uit recente studies blijkt dat de schade aan visvraat
erg mee valt. De scholvers hebben
het vooral gemunt op de wat kleinere, niet commercieel aantrekkelijke
vissen. Pos is naast blankvoorn het
belangrijkste voedsel.

Music Journey sponsort Roda A1
Ingaande het seizoen 2016-2017
hebben de Roda A1-junioren
een nieuwe sponsor.
Westzaner Paul van den Bergh,
oprichter van Music Journey, is al
sinds zijn vroege jeugd gefascineerd door muziek en wat dit met
mensen doet. Paul is een groot
verzamelaar van muziek uit alle
decennia. Wat begon met vinyl en
cassettes werd later uitgebreid met
een aanzienlijke collectie muziekvideo’s. Music Journey is inmiddels
uitgegroeid tot een professionele
drive-in-show. Het bedrijf is onderscheidend door de persoonlijke
aanpak, de combinatie van muziek
en video’s en de vele unieke extra’s.
Variërend van rookmachines, ver-

lichte dansvloeren, ‘glow in the
dark’-staafjes tot besloten Facebookpagina’s, bijvoorbeeld om nog even
na te genieten van foto’s genomen in
het retro-fotohoekje. Kortom, je kunt
het bijna zo gek niet verzinnen of je
feest kan er mee aangekleed worden.
Ga maar eens naar de website: www.
musicjourney.nl. Music Journey heeft
niet voor niets als motto ‘het beste
van vroeger voor uw feest van nu’.
Dit geldt ook voor Roda A1, zegt
eigenaar Paul van den Bergh van
Music Journey: ‘Ik vind de A1 een heel
leuk, hecht en sociaal team dat mede
de toekomst van Roda moet vormen.
Daar wil ik graag de naam van Music
Journey aan verbinden.’ De sponsoring geldt voor een periode van drie
jaar, waarbij de junioren in een com-

Het team van de A1 naast het reclamebord van Music Journey langs het Roda-veld.

pleet nieuwe sportoutﬁt worden
gestoken en het bedrijf ook nog een
jaarlijkse bijdrage geeft om het team
sportief op een hoger niveau te brengen. Zo zou ook voor deze Roda juni-

oren kunnen gelden: ontwikkel de
spelers van de A1, voor het team van
morgen.
Roda Sponsorcommissie,
Age Knossen
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