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Week 30 
 
24 juli 2007 

Slagregens en windkracht acht: de herfst is begonnen en daarmee ons ringseizoen. 

Na dagen van maaien, harken, hooien, muggen ziften en netten bijzetten willen we het 
morgen maar eens gaan proberen. De opmerking die Holmer in april al maakte ten 
aanzien van de muggen in het glop blijken profetisch: de aantallen hebben een omvang 
aangenomen die aan bijbelse plagen doet denken. Het is het onderwerp van gesprek in 
het hele land tot in de lokale supermarkt en de burgermeesterskamer toe. Het 
populairste parfum is citronella en de drogist doet heel wat betere zaken dan de 
terrashouders, hoewel laatstgenoemden op onze eigen website adverteren met de 
mededeling dat op ieder tafeltje muggenolie aanwezig is. 
Tijdens het opzetten van de laatste netten van sectie 1 hingen er vanavond na etenstijd 
5 vogels in die eerste vier netten. Als dit groepje een steekproef voor de condities van de 
vogels moet zijn, dan staat ons nog wat te wachten want bijna alles had vliegspier 1. 
De eerste van deze vogels was nummer 666 voor dit jaar. Dat dit nummer meer dan 
gewoon maar een getal is bleek wel bij het invoeren van de gegevens van die vogel. Zo 
ineens zonder aanleiding werd het muisstil.... We hebben een optische muis zonder 
staartje en kennelijk heeft ie een hekel aan Access waar we onze database in bijhouden, 
want verder hadden we tot nu toe geen problemen. 
Inmiddels hebben we gemerkt dat je in een straal van 20 cm geen metaal naast de 
zender daarvan mag leggen, opvolgers hou hier rekening mee! 
Gisteren en vandaag flinke perioden met regen gehad en voor de derde dag op rij stond 
er in de kruiwagen een laag van zeker 5 cm water. Het glop ligt erbij als een echt 
broekbos met het water net onder het niveau van het pad. Bij de achterste einden van 
de vrijstaande netten van sectie 5 ga je tot over je enkels het water in en bij sectie 6 kun 
je steltlopers en watervogels vangen. 
Grasmaaien zat er daar in ieder geval niet in want 30 cm water zal ie vast geen pretje 
vinden. Dat apparaat werd toch al niet vrolijk van de aluminium haringen met 
schoorlijnen die in het hoge gras waren achtergebleven. Heerlijk weer zo'n jaarlijkse 
opbouwweek... 
De schapen hadden wat extra ondersteuning nodig bij het verwijderen uit de weide; we 
hadden 2 weigeraars waarbij een krop ijsbergsla ook al niet veel hielp, dus dan maar 
onder de arm genomen en sjouwen. 
Het is erg stil in het Glop wat vogelgeluidjes betreft; in de dagen dat we hier nu zijn heb 
ik nog niet één keer een groepje mezen horen voorbijkomen en het aantal roepjes van 
tjif en fitis maakt ook niet vrolijk. We zullen zien... Morgen de eerste volledige vangdag. 
 
Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp 

 

25 juli 2007 

Fitisdag. 

Here we go! De eerste ronden gelopen onder prima najaarsomstandigheden. Lekker 
windje en bewolkt weer. In het Glop zitten nog enkele zanglijsters te zingen en natuurlijk 
doen de winterkoningen met hen mee. Daarnaast af en toe nog ene fitis, tjiftjaf en 
zwartkop. Achter bij sectie 5 komt een lepelaar redelijk laag overvliegen en zwaait 
meteen af richting polder als ie ons ziet. In het natte terreindeel horen we ook in ieder 
geval 2 waterrallen knorren. Morgen maar eens kijken of de kooien weer vangklaar 
kunnen worden gemaakt. Dat zal wel een heel karwei worden want we hebben 
onderschat dat het riet er aan alle kanten natuurlijk dwars doorheen groeit als ze bijven 
staan. Toch maar niet weer doen dus. 
De eerste ronde levert 29 vogels op en de tweede 31 stuks. Zoals te verwachten ligt het 
accent op fitis en in de eerste 2 rondjes ook wat juveniele roodborsten waarvan bij bijna 
ieder exemplaar de eerste borstveertjes al doorkomen. Tijdens het lopen van die tweede 
ronde wordt er in de polder geschoten. Drie knallen horen we. Het zal wel het leven 
hebben gekost aan enkele grauwe ganzen of nijlganzen. We hoorden al dat daarvoor 
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vergunning zou zijn afgegeven om ze te bejagen in de polder. Ook staan er al 2 vliegers 
en een vogelverschrikker in de polder om ganzen te verjagen. 
Zoals de vangsten van gisteren al deden vermoeden bleken de vogels vandaag vrijwel 
allemaal in slechte conditie met veelal vliegspier 1 of een magere 2. Ze mogen hopen op 
een weersomslag in positieve zin. We vingen ook de eerste vogel met duidelijk trekvet. 
Een tuinfluiter met vet 2 en een goed gewicht. Dat deed me denken aan een paar jaar 
geleden toen ik op de eerste of tweede vangdag een tuinfluiter met vers blinkende 
Noorse ring ving. Wellicht is er van die soort al wat vroege beweging. Bij de fitissen al 
meerdere adulten met bijna voltooide hand- en armpenrui. 
We hadden ook de handen vol aan een gezinnetje kleine karren waarvan de jongen nog 
maar net uit het nest waren en die zich meer over takken lopend dan vliegend door het 
terrein verplaatsten. Die jongen moesten dus af en toe weer teruggebracht worden naar 
de vangplek. Zoals te verwachten, vielen de vangsten na de tweede ronde al snel terug, 
maar het bleef de hele dag lichtjes doordruppelen met vogeltjes, met na de middag 
ineens een groepje van een stuk of 10 fitissen in 2 netjes van sectie 9; een sperweractie? 
Aan waarnemingen verder vandaag niet veel bijzonders gezien, maar wel een tweetal 
witgatjes en af en toe een oeverlopertje. 's Middags een adulte kleine barmsijsman 
teruggevangen die in 2005 als na 1 kj was gering, vorig jaar niet teruggevangen en dit 
jaar nu de tweede keer. Ook een kleine karekiet van vorig jaar terug en een tjiftjaf met 
een voor ons onbekende ring. Maar eens bij Ardie navragen of ie bij hem in het dorp is 
geringd. 
We eindigen met een mooi getal van 111 vogels op de lijst van vandaag; het is wel eens 
minder geweest, maar zeker ook wel eens beter. De trend van de komende week zal veel 
meer duidelijk maken of deze dag indicatief is of niet. 
In de avondronde tsjirpen de sabelsprinkhanen alsof het zomer is en hangt er tegen één 
van de netten in het bos een rietvink, een mooie mot waarvan we er iedere avond ook al 
enkele tegen het raam van het gebouw hebben vliegen. In de plassen en poeltjes van de 
schapenweide klinkt weer het monotone gekwaak van de rugstreeppadjes en uit de 
schuur bij Visser eveneens gekwaak, maar dan van een heel andere soort... 
 
Groeten van Schiermuggenoog, Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp. 

 
26 juli 2007 

Wind, bladeren en elzenproppen. 

Hoezo herfstweertje? Bij de eerste ronde hingen er al meer bladeren en elzenproppen in 
de netten dan op een gemiddelde novemberdag. Er stond meteen al een behoorlijke bries 
en het motregende ook nog eens licht. Dus behoorlijk wat waterpareltjes op de netten en 
dus een lager aantal vogeltjes (18) dan verwacht gevangen. In de tweede ronde weinig 
verandering en de derde ronde stelde al helemaal niks meer voor. Het was op dat 
moment echter wel droog en dat schiep weer betere verwachtingen die naar later zou 
blijken niet ingelost zouden worden. Sterker nog: persoonlijk heb ik het hier in het Glop 
nog nooit meegemaakt dat we zo snel in de eerste vangweek al een rondje zonder vogels 
zouden lopen. Dat geschiedde dus vanochtend wel! Met 500 meter net zeg... Dat belooft 
nog wat voor de augustusmaand. Maar goed, de vangomstandigheden waren vanochtend 
zoals gezegd dus ook niet om te juichen. De Fitis was wederom het talrijkst en daar zat 
vandaag de eerste bij met duidelijk trekvet en een gewicht boven 10 gram. In het 
verslag van gisteren was ik nog vergeten te vertellen dat we een adulte tuinfluiter vingen 
met duidelijke symmetrische handpenrui. Je bent geneigd dat een incident te noemen, 
maar vorig jaar trof ik dat ook al eens aan en kwamen er dergelijke waarnemingen van 
meer plekken in het land. 
In de schapenweide vanmiddag een nest van een houtduif ontdekt. De vogel zit daar nog 
op 2 eieren te broeden dus dat is er één die op de broedvogel-inventarisatielijst kan 
worden bijgeschreven. We hebben het vandaag overdag de hele dag droog weten te 
houden, maar om 20:15 uur waren we ook hier aan de beurt met de volgende golf 
regenbuien. Dat was goed te overzien om door te kunnen blijven vangen tot in het 
donker.In de regen bleef een groot aantal muggen even bloeddorstig als bij droog weer. 
Tja, als je er genoeg van hebt rondvliegen zijn er ook genoeg zo gek... 
In de ronde bij de eerste regen nog 8 vogels en in de laatste nog 3 stuks waaronder een 
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adulte boerenzwaluw die ongetwijfeld met een vlaag van de tot 5 bft aangewakkerde 
wind naar beneden zal zijn geblazen, zodoende in het net tussen het riet belandend. In 
die ronde (na de regen) behoorlijke wolken muggen tegen de netten aan die zelfs bij 
stevig doorlopen flink aggressief waren. 
Voor morgen zijn de weersverwachtingen een stuk beter, dus met frisse moed maar weer 
vroeg op! 
 
Groeten, Henri en Hanneke 

 
27 juli 2007 

En waar veel water staat vang je.... 

In de eerste ronde een zanglijsterman in een net waarin eerder een vrouw al drie keer 
gevangen, die hebben dus duidelijk een nest in die omgeving. Er staat meteen bij die 
ronde al een stevige westenwind die in de loop van de dag alleen maar verder zal 
aanwakkeren tot 6 bft. Mede daardoor een rustige start en in de eerste ronde zien we al 
weer fitisjes en tjiffen uit de netten dwarrelen en waaien; het aantal terugvangsten loopt 
door dit effect wellicht onevenredig op doordat reeds geringde vogels nu beter in de 
netten blijven zitten omdat ze met de ring in het net vast komen te zitten. 
Tegen één van de netten van sectie 9 zit vanochtend een grote mot, het blijkt een 
wilgenhoutvlinder. Voorzichtigjes met pincet verwijderd en na fotograferen bij het 
gebouw losgelaten. Al voor het middaguur wordt het eerste rondje nul gelopen. Dat was 
bijna niet gelukt, maar in het laatste net in de laatste vijf meter rammelde een 
winterkoning door twee banen de vrijheid tegemoet. 

 
Na gedurende de hele ochtend al heel wat blad en elzenproppen te hebben staan 
peuteren valt ons oog op een groot oranjebruin blad in het net dat vlak voor de Ebelbrug 
staat. Het blad beweegt echter en het blijkt dat we tegen de borst en buik van een 
IJSVOGEL aan kijken!! De eerste echte highlight van deze dagen... Het is het zevende 
exemplaar in de database van de VRS. Een jonge vogel en voor onze ringgroep de 
vroegste die we ooit hebben geringd. Volgens mededeling van Erik Janssen (NM) was er 
ongeveer twee weken geleden (ook) één gezien bij de Westerplas. Hij vertelde dat er bij 
de meest recente (2006) uitgebreide broedvogelinventarisatie door SOVON geen 
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territorium was vastgesteld. De vogel kan inmiddels ook al best wel van het vasteland 
komen, want ze kunnen al kort nadat ze zelfstandig worden behoorlijke zwerftochten 
maken. Op Vlieland hadden we er enkele jaren geleden één al na twee dagen 
teruggemeld uit Urk. Zoals gebruikelijk bij dergelijke tot de verbeelding sprekende 
vangsten is de vogel gefotografeerd en met de VRS-camera ook gefilmd. Dit laatste om 
het typerende IJsvogel-in-de-hand-gedrag vast te leggen. Ze draaien op de hand, net 
zoals een draaihals, de kop bijna helemaal rond. Vervolgens verdween de vogel met een 
felblauwe zigzagschicht nalatend tussen de berkenbomen door richting schapenweide. 
Hoofdmoot vandaag, volgens verwachting weer de fitis, met ook meer exemplaren met 
lichte vetaanleg en de eerste adult met op de buitenste handpennetjes na 
gecompleteerde rui. 
Zoals eerder gezegd verslechterden de vangomstandigheden gedurende de dag alleen 
maar en liepen de vangsten alleen maar verder terug. Toch was het tussen de struiken 
nog goed te doen met betrekking tot de hoeveelheid wind op de netten. Uitzondering op 
de magere rondes vormden een ronde met een stuk of 10 vogels tegelijk in sectie 7 aan 
het eind van de middag en een herhaling van zoiets in de avond op het moment dat het 
vanuit het westzuidwesten begon te regenen. Die bui hield aan tot in het donker, zodat 
de laatste ronde niets meer opleverde. 
Hanneke moest het eiland helaas met de avondboot verlaten, maar heeft nog wel mooi 
van de IJsvogel kunnen genieten. Dat laatste geldt ook voor m'n ouders die gearriveerd 
zijn en de komende week helpen. 
 
Groeten van schiermuggenoog, Henri Bouwmeester en ouders en Hanneke Huiskamp. 

 
28 juli 2007 

Dank je de koekoek 

 
De wind blijkt vannacht behoorlijk te zijn afgezwakt en gedraaid naar pal West. Het is 
daarmee eindelijk eens een ochtendweertje dat ik meer ken van deze tijd van het 
seizoen. Heerlijk rustig de eerste ronde lopen en wakker worden met louter natuurlijke 
geluiden; geritsel in het riet van de eerste ochtendbewegingen van karekieten en fitisjes 
die net wakker zijn, kraaien en kauwtjes die al met elkaar aan het kletsen zijn over waar 
ze vandaag eens hun streken zullen uithalen en meeuwen laag overvliegend onderweg 
naar zee terwijl de grote sterns daar al met de eerste visjes in de snavel vandaan 
komen. Door het kleine verschil in dag- en nachttemperaturen heeft er de hele week nog 
geen dauw op de netten gezeten, prima zo! 
In deze eerste ronde blijft het erg rustig, een paar vogeltjes, met wel een eerstejaars 
SPRINKHAANZANGER. Die beginnen zich ook al te verplaatsen ja. We vangen er de 
laatste jaren echter beduidend minder van dan begin jaren negentig. Tot een uur of elf 
vangt het een stuk beter dan gisteren want de wind blijft tot die tijd zwak en dat zorgt 
gewoonweg voor betere vangomstandigheden. Op de geluidjes in de struiken en het riet 
afgaand zitten er echt niet meer vogels dan gisteren, maar dat is pure speculatie. 
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Vandaag weer twee leuke highlights: een mooi naar adult kleed ruiende SPERWER (man) 
in het grootmazige net in het bos gevangen en later in hetzelfde soort net in de 
schapenweide een eerstejaars KOEKOEK. Ik had Hanneke bij haar vertrek gisteren al 
voorspeld dat ik deze twee soorten vandaag zou gaan vangen; als ik altijd zo 
vooruitziend was... En: naast zangvogels en trekvogels heb je dus ook pechvogels, dat 
blijkt voor de zoveelste keer! De koekoek was, net als momenteel veel andere vogels, 
broodmager. Zo mager dat het ondergewicht zoals aangegeven in ons 
computerprogramma naar beneden moest worden bijgesteld. 

 
Na de middag neemt de wind weer toe en zitten we tegen twee uur weer als voorgaande 
dagen op 5 bft. De vangsten zijn dan al minimaal geworden en niet om over naar huis te 
schrijven. Dus in de schapenweide maar verder gegaan met het uitwisselen van boven en 
onderstokken nu ik weet waar de stokken van het zeereepvangen liggen. Het is in onze 
eigen Westerplas tussen de eiken haast niet uit te houden; uit het lange gras dat in het 
water staat komen enorme wolken muggen omhoog. Verder werken met het hoofd 
ingepakt in een muskietennet blijkt echt geen overbodige luxe; als het werkte bij de 
netten zou ik zoiets ook om de handen dragen. 
In de avondronde's nog een paar laatste fitisjes en een winterkoning, de allerlaatste 
levert helemaal niks meer op. We wachten af of het regenfront dat voor morgen is 
voorspeld ons ook zal bereiken; het zou voor de eerste excursie van het seizoen jammer 
zijn als de netten gesloten moeten blijven. 
 
Groeten vanaf Schiermuggenoog, Henri Bouwmeesteren ouders. 

 
29 juli 2007 

Meeuw met handvatverwarming. 

Bij het raadplegen van de buienradar voor aanvang van de eerste ronde (wordt het 
netten sluiten of niet) blijkt het in zo ongeveer het hele land te regenen maar zitten wij 
net aan de noordgrens en houden we het een hele tijd droog. Dus gewoon blijven vangen 
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is de conclusie. Tijdens de ronde is aan de polderkant van het terrein prachtig te zien hoe 
donker de lucht boven de vastewal is. Bij het kuilvoer van de boer aan de overkant is het 
een gekibbel van jewelste; de boer heeft het plastic open laten liggen, en dan willen 
meeuwen, kraaien en kauwtjes op Zondagmorgen wel eens lekker naar de Febo! 
In het tweede net over de Ebelbrug hangt wat groots te wachten, het is de 1e Houtsnip 
voor het najaarsseizoen. In de schapenweide hangt in één van de netten een prop van 
bladeren en takjes. Nadere bestudering wijst uit dat op die plek al een buizerd heeft 
gehangen. Een paar kleine donsjes en een wat grotere dekveer zijn de stille getuigen. 
Verder is het erg rustig met de vangsten.Het is het kenmerkende beeld van het verloop 
van de seizoensstart, de aanwezige vogels krijgen na een paar dagen aaneengesloten 
vangen de truc door en beginnen het terrein en/of de netten te mijden. In het bos 
duidelijk tussen de Barmsijzen twee Sijsjes gehoord. 
Vanaf 11 uur zijn we hier ook met de regen aan de beurt en begint het buiig te worden. 
Gelukkig is het beheersbaar door te blijven lopen. Een half uur voor aanvang van de 
wekelijkse excursie (iedere Zondagmiddag 14:00 uur, boeken via het bezoekerscentrum) 
is het echter al weer droog. Bij het gezelschap zit ook een Duits gezin dat met hun boot 
(met de naam Goudhaan) in de jachthaven ligt. Ze vragen of we echt alles ringen wat we 
in de netten krijgen en na het bevestigende antwoord volgt een verhaal over een tamme 
valkparkiet die altijd meegaat op reis en op open zee of in de jachthaven vrij rondvliegt 
rond de boot en telkenmale braaf weer thuiskomt. Echter, nu ze op Schier zijn is ie al wel 
erg lang weg... 
De groep heeft het Glop nog niet verlaten of er hangt in de schapenweide iets groots in 
het grootmazige net. Ja hoor, de derde vangst daarin al... Een adulte KLEINE 
MANTELMEEUW ! Sjeez.. Da's even wat anders dan al die kleine fitisjes zeg; kom je 
ineens bij de ringtafel met een vogel die het gewicht van 100 van die kleine prutvogeltjes 
heeft. Het is duidelijk een vogel met 'ervaring' , in één van z'n zwemvliezen zit een 
gaatje waar menige puber met piercing jaloers op zou zijn. De antivries in z'n poten 
werkt op volle kracht, de poten zijn zo warm dat je ze haast niet kunt vasthouden, het 
lijkt wel de handvatverwarming van een motorzaag! Aan het bakbeest hangt een niet 
nader te beschrijven geur van kuilvoer en vis; één van de Febo's dus! Hoe de vogel in 
het net belandde laat zich raden: op het moment dat de boer met voeren begon 
vluchtten de meeuwen en kraaien de schapenweide in. Zullen er meer hebben gehangen? 
Later in de middag een jonge GROTE BONTE SPECHT in jeugdkleed met begin van 
postjuveniele rui gevangen. Da's een interessante vangst in het licht van de status van 
de vogel in de avifauna van Schiermonnikoog. Even in de database gespeurd: we hebben 
nu vanaf 1996 zeven Julivangsten waarvan maar één adult en in de eerste decade van 
Augustus zes juvenielen. Sinds 2003 ontbreken deze vangsten alleen in 2004. De 
vroegste vangst van een juveniel is van 9 Juli vorig jaar. En ja, zo zit je 's morgens nog 
een lijstje te maken van soorten die je deze periode nog helemaal niet hebt gezien of 
gehoord en zo heb je er twee op je ringlijst staan. 
Na het avondeten staat de stand voor vandaag op 25 vogels, maar in de twee rondes 
daarna wordt dat opgekrikt naar een dagtotaal van 74! Er is duidelijk een gemengde 
groep van mezen en fitissen en tjiftjaffen langs de rand van het gebied gevlogen want 
alles hangt in de zuidrand van het vangterrein. Bij die groep ineens meer oudere 
terugvangsten, en een fitis uit 2005. 
De dag eindigt dus met stevig doorwerken, destemeer omdat in de avond de buien weer 
op komen zetten en flink in frequentie toenemen. Het is dus nog een heel beste dag 
geworden, maar voor morgen ziet het er qua weer echt slechter uit. 
 
Groeten, Henri Bouwmeesteren ouders. 
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Week 31 
 
30 juli 2007 

Wind en regen, lekker Oktoberweertje! 

Lekker briesje van zee uit Noordwestelijke richting; forse hoeveelheden bladeren en 
elzenproppen in de netten, striemende regenbuien en een temperatuurtje van 14 graden 
celcius... een heerlijk vangweertje waarbij je de koperwieken achter elkaar de netten in 
ziet vliegen, maar... het is JULI!!! 
Niet te geloven zeg: je ziet op de regenradar keer op keer de intensiteit en de omvang 
van de buien kleiner worden en besluit om het maar uit te zingen tot de aangekondigde 
weersverbetering, maar achteraf bezien heb je je de benen uit het lijf gelopen doordat de 
frequentie van de buien daartoe noodzaakten. Toch was het de moeite waard, want bij 
de kleine aantallen vogels die op de ringtafel belandden was toch duidelijk een trend te 
bespeuren. De afgelopen dagen zette dat zich al in; steeds meer fitissen met vrijwel 
volledig afgeronde vleugelrui, gevolgd door meer fitissen met begin van trekvet. Nu 
komen daar meer exemplaren bij die al oudere ringen hebben. En dan gaat het niet eens 
alleen om fitissen. Bijvoorbeeld: een pimpel uit 2005 die nu 13 keer in het systeem zit, 
13 keer gevangen. Een Tjiftjaf uit 2005, in 2006 helemaal niet gevangen en dit jaar al 
vijf keer; een braamsluiper uit 2005, nu voor de tiende keer terug en een fitis uit 2005, 
vorig jaar één keer gevangen en nu voor de derde keer dit jaar en klaar met de rui. 
Opmerkelijk is het feit dat alle oudere teruggevangen vogels uit het vangjaar 2005 
stammen. 
Vandaag verder geen opmerkelijke waarnemingen of bijzonderheden, maar dat is ook 
niet zo gek met dit ruige weer. En toch tref je dan in de laatste ronde een grote 
nachtvlinder tegen een net aan: een populierenpijlstaart. Even verderop ook nog weer 
een rietvink en nu voor het raam achter de PC zo'n prachtig mintgroene Pappilionaria. 
We zijn vandaag tussen de buien door ook nog met de geluidsinstallatie aan het werk 
geweest. Het blijft zoeken naar een speld in een hooiberg, maar we zijn er zo ongeveer 
wel uit. Het kan alleen maar aan het 2e deel van de kabel liggen die aan de luidspreker 
in het veld is gekoppeld. Er is waarschijnlijk water in de kabel terechtgekomen. Morgen 
trekken we een nieuwe kabel door het broekbos en we hebben er alle vertrouwen in dat 
het probleem dan is opgelost. 
Vanavond bij het meteoveld een kleine barmsijs teruggevangen met een gele kruin en 
een gele borsttekening waar deze veerpartijen rood horen te zijn; vorig jaar vingen we er 
ook al een paar met dat soort afwijking. In de voorlaatste ronde zag ik een klein groepje 
boerenzwaluwen bij het meteoveld tussen de berken doorzigzaggen en het riet induiken 
om te gaan slapen. In de laatste ronde hing op die plek een mooie adulte man; zal voor 
de verandering die ene zwaluw nu eens een keer WEL zomer brengen? 
 
Groeten, Henri Bouwmeester en ouders. 
 
31 juli 2007 

Check one two, check one two: We hebben geluid! 

We zijn nog niet van de buien af; nog steeds volgen ze elkaar op, al is de frequentie 
lager. In de eerste 2 rondes van vandaag helemaal niets gevangen, maar de tijd die je 
daardoor overhoudt kan makkelijk gevuld worden met bladschudden en elzenproppen 
peuteren. Het is ook zo goed als stil in het terrein (wat vogels betreft dan…) In het 
terreindeel tussen sectie 3 en 9 rennen 2 waterrallen met snelle passen over het water 
dat als een aaneengesloten plas onder de struiken staat. 
In de schapenweide maken de kraaien en kauwtjes zich weer snel uit de voeten als ik 
plotseling bij het meteoveld om de hoek kom kijken. Tussen de groep vliegt een zwarte 
kraai zonder staart, wat een merkwaardig gezicht, het is in de lucht net een enorme 
vleermuis. In sectie 6 hangt een boerenzwaluw in de onderste baan van één van de 
netten; weer eentje die door een harde windvlaag een calculatiefout heeft gemaakt. In 
het bos maakt zich weer een (of DE?) IJsvogel uit de voeten. Met het net over het 
bruggetje kon het wel eens niet bij één exemplaar blijven dit jaar. 
Het blijft voor een groot deel van de dag onstuimig met nog steeds buien en harde wind, 
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maar vanaf een uur of 12 neemt de wind langzaam maar zeker af en wordt het in de loop 
van de middag ook zonniger. Na een aantal loze rondjes (onderweg maar met het riet 
rond een rallenkooi aan het knippen gegaan) begint bij het luwen van de wind de vangst 
weer wat aan te trekken. We vangen vandaag ook een pimpel terug uit 2002 die nu 38 x 
is gecontroleerd door zo ongeveer de hele ringgroep. Ook nog een heel jonge tuinfluiter 
die echt nog niet lang uit het nest was; die werd dus maar even teruggebracht naar de 
plek waar ie was gevangen. 
Pa Bouwmeester is vandaag flink in de weer geweest met het oplossen van de 
geluidspuzzel. En met succes! Wat bleek? Er is afgelopen winter een boom over de kabel 
heengewaaid met volledige breuk van de draden tot gevolg. En dan denk je klaar te zijn 
na die breuk hersteld te hebben, maar nee hoor! Nog geen piepje uit de speaker. Dus 
verder zoeken, en dan ontdekken dat er nog een twee punt is waar de boel compleet 
door geschavield is tussen twee schurende bomen. Om een lang verhaal kort te maken: 
we hebben geluid! 
Kees Oosterbeek heeft vanmiddag een lading afgedankte kabel gebracht dat nog dienst 
heeft gedaan op de zuidpool. Als dat nog niet tegen onze gebruiksomstandigheden kan... 
We gaan voor de zekerheid één van deze kabels naar de luidspreker trekken, dan is er 
alvast een reservekabel voor als de oude het alsnog begeeft. 
Bij het vallen van de avond is de wind helemaal weggevallen en beleven we dan toch nog 
de sfeer van een echte zomeravond... maar nog even zonder de bijbehorende 
temperaturen. Zoals de hele week op rustiger avonden levert de ronde van 20.00 uur 
nog een leuke voorraad vogels op die het dagtotaal nog wat opkrikt. Tijdens de laatste 
ronde staat de inmiddels vrijwel volle maan laag aan de horizon, pal in het verlengde van 
secties 2, 3 en 4; een zaklamp is dan overbodig... 
 
Groeten, Henri Bouwmeester en ouders. 

 
1 augustus 2007 

Na de herfst komt de ...ZOMER! 

Eindelijk eens zo'n ochtend waarbij je dat eilandzomergevoel krijgt. Doodstil met alleen 
wat mauwende meeuwen en een daverende branding in de verte, geen zuchtje wind, en 
karekieten die je in het riet van stengel naar stengel hoort springen. Die eerste ronde 
levert weliswaar geen enkele vogel op omdat er voor het eerst zware dauw op de netten 
zit, maar is door het sfeertje toch puur genieten. 
Er is duidelijk nog geen sprake van trek, tenminste niet zodanig dat het hier in het Glop 
merkbaar is, wellicht is het in de zeereep anders.. In de volgende ronde wel een leuke 
krent in de vorm van een eerstejaars blauwborstman. 
Vanaf zonsopkomst wordt het al snel minder met de vangsten, je kunt rondom het 
gebouw zien dat de fitisjes en de mezen de berkentoppen opzoeken waar de zon het 
eerst de blaadjes verwarmd en waar dus eten te halen valt. En na anderhalve week stilte 
ineens weer een paar vinken achter de sloot in het bos. Met het opwarmen van het eiland 
beginnen tegen een uur of tien de buizerden het luchtruim op te zoeken en is op 
meerdere plekken hun gemiauw te horen. In de boshoek achter sectie 4 zit een jong te 
bedelen om voer; een potentiële kandidaat voor een ring? 
In één van de grootmazige netten de enige adulte roodborst van deze week gevangen. 
De vogel probeerde driftig door het net heen te komen maar bleef na drie keer tegen het 
net te zijn gevlogen nog net aan één poot hangen waardoor ik hem net op tijd kon 
pakken. Het bleek een vogel uit 2005 te zijn, vandaag voor het eerst teruggevangen. 
Het ochtendgeluid springt keurig op tijd aan en resulteert vandaag hoogstens in een 
eurovisie songfestival van de in het struweel aanwezige vogels. Er vindt een vorm van 
community-singing plaats die z'n weerga niet kent; winterkoningen, fitissen en kleine 
karekieten zingen lekker mee met het programma dat hen geboden wordt... Het vangen 
stort dan echt in. 
Ook de mieren grijpen deze spaarzame zomerse dag aan om meteen te gaan vliegen; na 
de middag hangt het boven het terrein vol met mierende meeuwen; prachtig om te zien 
hoe stilletjes dat proces zich dan voltrekt. Je hoort dan vrijwel geen meeuw meer krijsen; 
zwijgzaam doen zij hun werk. Er vliegen ook enkele spreeuwen tussen die het kunstje 
ook afgekeken hebben. 
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De avondrondjes kennen slechts een korte opleving in de ronde van acht uur; wéér die. 
Ditmaal echter maar negen vogeltjes. De laatste ronde levert helemaal niks meer op. 
Dan nog even dit: we hebben afgelopen voorjaar zomaar ongemerkt de 100.000 ste 
vogel in de database geduwd; dat wil zeggen 100.000 inclusief de terugvangsten. De 
soort was een echte glopsoort, de FITIS en de ringer was één van onze jongste leden, of 
om misverstanden te voorkomen één van de laatst tot de VRS toegetreden ringers: Joop 
van Aardenne! Ergens in 2008 zal de 100.000 ste ring aangelegd worden. 
 
Groeten, Henri Bouwmeester en ouders. 

 
2 augustus 2007 

zwartrokken! 

Wederom een heel stille ochtend (nou ja, tot er weer een schot valt in de polder) Er gaat 
weer van alles op de wieken en ik hoor er ook al een paar goudplevieren bij. Er zit weer 
behoorlijk wat dauw op de netten, dus het is maar goed dat de eerste ronde extra vroeg 
wordt gelopen. De vergeefse hoop om kans te maken op een houtsnip kan dan tenminste 
gecompenseerd worden door het voordeel dat je op tijd het water van de netten kunt 
afschudden. Er spat inderdaad weer een houtsnip van het pad op, maar deze vliegt bij 
sectie 4 netjes parallel aan de netten weg en draait laag door de bocht bij sectie 5 weg 
alsof ie wil zeggen: 'ik doe dit dagelijks en ren maar voor me als je me wil hebben'. In 
het bos achter sectie 4 zit eventjes een havik te kekkeren, exact in dezelfde hoek als 
vorig najaar. 
Het zijn weer rustige eerste rondjes met geen enkel signaal voor aankomst van vogels, 
of het moet zijn dat het vangen van dertien ongeringde en één terugvangst in twee 
rondes op aankomst duidt... Ik denk dat we aankomst, zeker vroeg in het seizoen, 
jaarlijks steeds minder opvallend merken. Veel zal eerst in de bosjes achter de zeereep 
invallen en het is maar de vraag hoeveel er ooit het Glop passeren want ze hebben voor 
het foerageren ruime keus uit een groot bosareal tussen de zeereep en het groene glop. 
En als je nu alleen naar de dagtotalen van vandaag kijkt en denkt: 'maar hij heeft wel 
ineens vier rietzangers geringd? ' Nou, dat was gewoon een familietje rietzangers, die 
vandaag besloten hadden hun grenzen eens te verleggen door het pad over te steken. Bij 
het uithalen van één van de jongen zat pa of ma op een meter naast me in het riet te 
alarmeren van jewelste. Het valt vandaag wel op dat er een verandering aan het 
optreden is in de soortensamenstelling van de gevangen vogels, er beginnen o.a. meer 
tuinfluiters op te duiken. 
Boer Visser gaat vandaag het gemaaide gras van gisteren inkuilen. Daardoor zijn de 
kraaien en meeuwen al snel van hun plek en zitten ze weer in de schapenweide. Op die 
manier vang ik in twee opeenvolgende rondes een zwarte kraai (de tweede voor VRS) en 
een kauw (de vijfde). De laatstgenoemde is de tweede soort deze week waar ik in de PC 
de ondergrens van het gewicht naar beneden moet bijstellen. Zoals eerder gezegd, veel 
vogels zijn momenteel broodmager. Vanochtend ook een Fitis uit 2004 teruggevangen, 
toen >1 kj, dus min 5 jr oud. Verder in de middag vrijwel geen vogels gevangen. 
Tijdens de deze week telkens veelbelovende avondronde van acht uur zijn de zwaluwen 
boven het terrein flink aan het panieken. Ik besluit om me eens verdekt op te stellen bij 
het overstapje naar de schapenweide en nog voor ik kan gaan zitten suist er in een flits 
een schim rakelings over me heen en tikt nog net iets tegen de bovenste spanlijn van het 
net… BOOMVALK! Ik hoor de vogel rakelings langssuizen en zie hem in een prachtige fly 
by bijdraaien en klimmend over de eiken verdwijnen. De zwaluwen gaan weer helemaal 
over de rooie. Ik besluit om toch nog even te blijven, want hij kan maar zo terugkomen. 
Maar ik moet dit na een minuut of vijf al acuut opgeven want ik wordt helemaal 
lekgestoken door vele tientallen muggen; je komt aan twee handen echt tekort om te 
slaan. 
De volgende ronde blijkt dat zelfs de grofmazige netten niet alles houden... De boomvalk 
heeft inderdaad in het net gehangen want in de onderste baan hangen een paar donsjes 
en op de grond liggen een paar kleinste dekveertjes... sh*t ! Bijna een nieuwe 
baansoort… In het bos haal ik vervolgens nog een grote libel uit het net; dat kost net iets 
teveel tijd want de muggen doen meedogenloos hun werk. Alsof ik nog geen bulten 
genoeg heb opgelopen. De libel blijkt een paardebijter te zijn; was 't maar een 
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muggenbijter! 
In de allerlaatste ronde hoor ik ineens : hoemp!... hoemp! 'Verrek, krijg nou wat!' denk 
je dan bij jezelf, 'Een roerdomp!' Eenmaal bij de netten van de schapenweide arriverend 
volgt de ontluistering. Er is vandaag een nieuwe groep bij de kampeerboerderij aan de 
overkant gearriveerd en die zitten lekker te loungen op de beat van slowhouse... 
 
Groeten, Henri Bouwmeester en ouders. 

 
3 augustus 2007 

Ringen in de buitenburka! 

Bij het lopen van de eerste ronde hangt er een melklaag grondmist in de schapenweide 
en zit er weer flink wat dauw tot op bijna twee meter hoog op de netten. Slechts 
afschudden is het enigste wat mij deze ronde te doen staat. Er zit een jonge buizerd in 
de hoge meteomast te krijsen om voer. De vogel blijft in mijn voorbijlopen zelfs nog even 
zitten en lijkt zich net zo hard als mij af te vragen wat ik daar nou op dat tijdstip van de 
dag uitspook. Zo ineens vandaag in twee rondjes achter elkaar een erg jonge 
boomkruiper op dezelfde plek in het lange net bij de meteo. Ik had de hele achter mij 
liggende periode nog geen ex. Gehoord, laat staan gevangen maar ze zitten er dus toch 
wel. 
De vangsten valen al vrijwel stil na het derde rondje want de zon staat al vlot flink te 
branden op de netten. De temperaturen stijgen al op tijd in de ochtend richting de 20 
graden en de netten staan dan al volop in de zon.In de schapenweide hangt dan al een 
zuil van vliegende mieren van tientallen meters hoog; dat wordt weer smikkelen voor de 
meeuwen. 
M'n ouders zijn deze ochtend en middag meerdere uurtjes bezig geweest om een 
klamboe boven de ringtafel te installeren want met dit prachtige weer de hele dag binnen 
zitten is echt niks. Het geheel houdt uiteindelijk nog het meest het midden tussen een 
bedouinentent en een bruidsjurk en wordt uiteindelijk de buitenburka genoemd. Ik ben 
benieuwd of de opzet om er mugvrij onder te kunnen werken slaagt. De muggen komen 
in ieder geval in no time het bouwsel inspecteren; al snel zitten er een stuk of vijftig op 
het dunne vitragedoek. 
In de middag zit de eerste vogel van het najaarsseizoen in de enigste rallenkooi die nu 
vangklaar staat. Het is een... kleine karekiet. En natuurlijk heb ik net twee rondjes 
daarvoor besloten om na al die rondjes op lieslaarzen te hebben gelopen m'n 
bergschoenen maar eens aan te trekken; dat wordt dus een paar natte bergschoenen... 
De rest van de middag is uitgesproken rustig en er worden diverse rondjes zonder of met 
slechts één vogel gelopen. 's Avonds laat de boomvalk zich niet meer zien en komen er 
nog een stuk of drie vogeltjes uit de netten. Het dagtotaal blijft dan uiteindelijk wederom 
net zoals de laatste dagen schommelen rond de 40 vogels inclusief de terugvangsten... 
In de lampenronde in het donker hangt er nog weer een grote nachtvlinder tegen één 
van de netten. Hij lijkt nog het meest op een dennenpijlstaart mqaar is het volgens mij 
net niet. 
 
Groeten, Henri Bouwmeester en ouders. 

 
4 augustus 2007 

Wisseling van de wacht. 

Het was weer waterschudden in de eerste ronde. Wel een prachtig mooi landschapje in 
de schapenweide; er stond een laagje van amper een halve meter grondmist. Op een 
paar plekken staken de koppen van de oude stuifduintjes boven die mist uit, hierdoor 
leken het de waddeneilanden in Madurodam. Opvallend was dat de eerste vogels van 
vandaag voor een groot deel in sectie 4 hingen. Dat is a-typisch voor deze tijd van het 
seizoen. Symen arriveert met de ochtendboot voor de overname. Terwijl Henri en Symen 
gezamenlijk een ronde lopen, zien zij een prachtige Wespendief overkomen, die richting 
zuid doorvliegt. Niet veel daarna ook twee omhoog cirkelende Buizerds, die ook de 
zuidelijke koers aanhouden. Trekkende Buizerds in augustus kan volgens de database 
eigenlijk niet, dus het hoofd van die beesten zal wel even tijdelijk op hol zijn geslagen 
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vanwege het prachtige zonnige weer. 
Rond het middaguur komt Evert-Jan met een drietal vrienden even buurten en om 13.45 
uur staan de eerste excursiegangers op de stoep. Ze zijn echter een dag te vroeg. De 
vangsten in de middag zijn vrijwel nihil, een nul-ronde is meer regel dan uitzondering. 
Henri en zijn ouders vertrekken met de middagboot van 14.30 uur. Aan het eind van de 
middag krijg ik bezoek van Martin Duisterwinkel. Hij doet onderzoek naar het voorkomen 
van teken op Schiermonnikoog. Het onderzoek maakt onderdeel uit van een breed 
opgezette onderzoek naar teken in heel Nederland, waarbij er op een aantal 
verschillende plekken dus monster worden genomen, zoals op de Veluwe en in Noord-
Brabant. Dit alles gaat vanuit de WUR in Wageningen, afdeling entomologie o.l.v. Willem 
Takken. Martin had vernomen dat Henri een Fitis had gevangen met veel teken en was 
erg benieuwd of en hoe vaak dit voorkomt bij (trek)vogels, waarbij de vraag gesteld kan 
worden of trekvogels ook verantwoordelijk zouden kunnen zijn voor het verspreiden van 
teken op bijvoorbeeld Schiermonnikoog. Een interessant onderwerp dus. 
Met de boot van 17.30 uur arriveert ook Andrea. In de avonduren is er sprake van een 
kleine opleving, als er iedere ronde wel een paar vogels in hangen. Met een totaal van 21 
verse vogels en 15 terugmeldingen sluiten we de dag. De tijd van de avonden met 
baltsende Houtsnippen ligt alweer achter ons, dan maar luisteren naar de 
voetbalwedstrijd Ajax-Arsenal, ook spannend op de radio. 

 
Symen en Andrea. 

 
5 augustus 2007 

Net niet. 

De weergoden zijn ons goed gezind, want het belooft een zeer mooie zonnige dag te 
worden, met nauwelijks wind. Toch begint de ochtend weer net zoals de afgelopen dagen 
bijzonder rustig. Slechts een hand vol vogels in de eerste ronde. Tijdens de rondes erna 
blijkt dat er nauwelijks aankomst is, althans niet zichtbaar in het Glop. Leuk is altijd de 
vangst van een Gekraagde Roodstaart. De vangsten verlopen rustig. Al vroeg breekt ook 
de zon door en vanaf een elf uur zijn we alweer in de nul-rondes beland. Andrea plukt 
aan het einde van de ochtend een jonge Grote Bonte Specht uit het grofmazige net bij de 
ponyweide. 
Vlak voordat de excursiegangers arriveren doet Symen nog een rondje om 13.45 uur. 
Tijdens dat rondje vliegt er voor zijn ogen een jonge Buizerd in net 2, uiteraard vlak voor 
het speciaal neergezette grofmazige net. De vogel ontsnapt echter vrijwel direct weer. 
De ongecontroleerde harde sprint van Symen richting de vogel bleek eigenlijk bij 
voorbaat al zinloos. Op de terugweg van dit rondje zit de vogel nog steeds in de bosjes 
vlakbij de netten van sectie 2. Een poging om de vogel in beweging te krijgen lukt wel, 
maar helaas parallel aan het net richting de orchideën-weide, volgende keer beter dan 
maar. 
Er komen 4 personen naar de excusie; 2 personen hebben zich keurig afgemeld en 
verkozen het strand met dit mooie weer. Tijdens de excursie vliegt er een 
Zwartkopmeeuw over. De rest van de middag verloopt ook rustig en er zijn geen 
noemenswaardige belevenissen te melden. Tijdens het rondje van acht uur wederom een 
klein piekje in de vangsten, al komt dit vooral op conto van 5 jonge Staartmezen, die we 
eind mei hadden geringd. Het totaal van vandaag komt uit op 19 verse vogels en 16 
terugmeldingen. 

 
Symen en Andrea. 
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Week 32 
 

6 augustus 2007 

Symen vertrekt al vroeg in de ochtend voor de eerste vangpoging van dit seizoen in de 
zeereep, onze tweede vangplek op het eiland. Op het Groene Glop verloopt de ochtend 
wederom rustig, met in de eerste rondes steeds een handje vol vogels. De Zwarte 
Roodstaart is verreweg de leukste soort en de juveniele Grote Bonte Specht die Henri 
vorige week ringde wordt teruggevangen in sectie 5, inmiddels al weer twee puntjes 
gevorderd met de rui. Assistent Veronique Mahu arriveert met de boot van halfelf en 
wordt direct meedogenloos geconfronteerd met het lustige muggenvolk. 

 
Inmiddels is het bericht binnengekomen van een bijzondere vangst in de zeereep, 
namelijk een jonge Sperwergrasmus, die daar in de ronde van 11.15 uur wordt 
gevangen. De vogel had een trekvet 3 en deed zich, gezien de schijt op de blouse van 
Symen, tegoed aan de bessen van de vlierstruiken. De Sperwergrasmus is voor Symen 
een nieuwe handsoort, dus dat wordt trakteren!! De datum van de vangst valt ook op, 
want dit is de vroegste melding ooit op Schiermonnikoog. Die stond op 9 augustus 1994, 
ringvangst Groene Glop en de vangst van André Duiven en Kees Oosterbeek op dezelfde 
datum en plek in 2004. Erg leuk was ook het Porseleinhoen die daar een aantal keren 
luid aan het roepen was in de natte duinvallei. De soort staat op Schiermonnikoog te 
boek als een zeer schaarse broedvogel van de Binnenkwelder, met geen jaarlijkse 
broedgevallen. Dus deze waarneming is bijzonder te noemen. 
In de loop van de middag ontvluchtten Andrea en Veronique het mugrijke Groene Glop 
voor een frisse duik in zee. Tijdens één van de rondes in de middag hoort Symen dan 
toch eindelijk voor het eerst een Waterral in het gebied tussen sectie 0 en 9, alwaar 
Henri ze vorige week regelmatiger zag en hoorde. Ook is een IJsvogel present bij het 
Ebelbruggetje, maar deze laat zich niet vangen. De totale vangst komt goed overeen met 
het beeld van de afgelopen dagen, met 22 verse vogels en 19 terugmeldingen en de Fitis 
als meest gevangen soort. In de avonduren gaan Andrea en Veronique flink snoeien bij 
sectie 3, terwijl Symen de administratie bijwerkt. 
Rond een uur of half elf in de avond regent het tijdelijk heel licht. 
 
Groeten, Symen, Veronique en Andrea. 
 

7 augustus 2007 

Het heeft de afgelopen nacht geregend, maar in de vroege ochtend is het droog. Het 
weer ziet er voor het vangen van vogels ideaal uit, nauwelijks wind en half tot zwaar 
bewolkt. Toch lijkt er in het Groene Glop geen sprake te zijn van enige aankomst, want al 
spoedig belandden we weer in de nul-rondes. Tijdens de ronde van 11.00 uur zit er in de 
rallenkooi bij sectie 3 een Rietzanger. Eerst de ronde afgemaakt en daarna teruggelopen 
om lieslaarzen te halen. Echter eennmaal bij de kooi aangekomen, vliegt de vogel 
gewoon door het gaas weer naar buiten... Andrea en Veronique zijn vandaag weer flink 
in de weer geweest met snoeien bij de secties 5, 7 en 8. Symen ontfermt zich over het 
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pluizen van een flinke partij winterbraakballen van Ransuilen (veel bosmuizen dit jaar!). 
Vanaf 18.00 uur begint het te motregenen, rond 18.45 uur overgaand in af en toe wat 
lichte regen. De buienradar geeft een lange strook bewolking aan in het oostelijk deel 
van het land, die noordwaarts trekt, dus we kunnen nog wel wat regen verwachten in de 
komende uren. Om het allemaal wat eenvoudiger te maken, arriveert Andrea Freund met 
de boot van 17:30 uur. Twee Andrea's in het Groene Glop zorgt natuurlijk voor grappige 
situaties... 
De totale vangst van vandaag is 13 verse vogels en 16 terugmeldingen. 
 
Groeten, Symen & girls. 

 

8 augustus 2007 

De dag begint met motregen en een matige wind uit noordelijke richting (kracht 4). In de 
eerste ronde vangen we vijf vogels, nog niet eens zo slecht. Daarna belandden we al 
gauw weer in de rondes met niets of één vogel. 's Ochtends wordt de Waterral weer 
gehoord bij sectie 0. Om een uur of tien in de ochtend is het droog, toch blijft de straffe 
wind doorblazen. 
De dames gaan in de middag op pad voor een flinke fietsttocht over het eiland en maken 
een strandwandeling. Een duik in het frisse zeewater laten ze maar voor wat het is. Ze 
komen terug met diverse ingrediënten voor het maken van een taart, waaronder vers 
geplukte bramen. De taart smaakt aan het einde van de middag dan ook goed. 
Leuk was de terugvangst van een Winterkoning, die op 29 juli 2005 is geringd. De vogel 
is daarna 9 keer teruggevangen. Dit jaar alleen in het voorjaar op 21 maart, vandaag 
dus voor het eerst dit najaar. Vandaag houdt het verder niet over met de vangsten en 
kunnen we 8 vogels van een ring voorzien en hebben we 12 terugmeldingen. 
 
Groeten van een winderig Groene Glop, Symen 

 

9 augustus 2007 

Vliegenvangerdag. 

Er lijkt enige aankomst te bespeuren in het Groene Glop. Hoewel de eerste ronde niet 
meer oplevert dan veel blaadjes en wat elzenproppen vanwege de harde noordenwind, 
vangen we in de ronde van 8.00 uur in de ochtend zowaar elf vogels. Toch belandden we 
na tienen weer in de rondjes met geen of slechts een enkele vogels. Waar de dames de 
afgelopen dagen om 06:00 uur acte de presence gaven, is het om 10.00 uur nog 
opmerkelijk stil, want ze zijn allemaal nog in een diepe rust verzonken..! 
Vandaag hoor ik regelmatig Sijsjes in het vangterrein. Opvallend is het ontbreken van 
vangsten van Kleine Barmsijzen de afgelopen week, terwijl je er iedere dag toch 
meerdere hoort en ziet. De middag verloopt verder rustig, zonder spectaculaire dingen. 
Andrea F. en Veronique vertrekken weer met de avondboot. In het begin van de avond 
hebben we de rallenkooi bij sectie 8 gesnoeid en vangklaar gemaakt. Ben benieuwd of dit 
iets oplevert, we horen nu dagelijks af en toe tenminste één Waterral in het terrein. In de 
ronde van 20:00 uur zit een Sperwer man in het grofmazige net in de schapenweide. Als 
ik door het hekje loop, hoor ik de Boerenzwaluwen al flink alarmeren en terwijl ik het 
luchtruim afspeur naar de verwachte Boomvalk, zie ik in mijn ooghoeken in de verte iets 
groots hangen in het net. Voordat ik de sprint naar het net kan inzetten, zie ik dat de 
vogel alweer uit het net hipt en er vandoor gaat, jammer... De wind zal ongetwijfeld een 
rol hebben gespeeld bij het ontsnappen van de vogel, want het waait nog steeds erg 
hard. Er hangen nog diverse veertjes in het net, die als aandenken in het dagverslag 
worden geplakt. 
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Opmerkelijk in de totalen van vandaag zijn de 3 Bonte en 1 Grauwe Vliegenvanger. De 
Bonte Vliegenvangers hadden allen trekvet, net zoals een deel van de 12 Fitissen die we 
vingen. In totaal vingen we vandaag 35 vogels, waarvan 20 verse en 15 terugmeldingen. 
Leuk was de terugvangst van een Staartmees die op 26 augustus 2004 door Gerrit 
Gerritsen is geringd. De vogel is vervolgens in 2004 vier keer teruggevangen, in 2005 
drie keer en in 2006 maar één keer op 13 november, nu dus weer present. 
 
Groeten, Symen 

 

10 augustus 2007 

De dag begint met een harde wind uit het noordoosten, kracht 5. In de loop van de dag 
neemt deze af naar een 4 uit het noorden. Net als gisteren blijft de eerste ronde 
vogelloos, maar kan de tijd goed gecompenseerd worden door het verwijderen van blad 
en al aardig wat elzenproppen. Hier en daar hangen ook al wat takjes van zwarte elzen in 
het net. 's Middags breekt zowaar de zon door en is het aangenaam vertoeven in het 
vanggebied. Vandaag enige aankomst van de Fitis, een behoorlijk deel had trekvet. De 
totale vangst van vandaag bedraagt 25 vogels, waarvan 17 vers (11 Fitis) en 8 
terugmeldingen. Grappig is een jonge Roodborst die we standaard iedere avond 
terugvangen in net 6 tussen 21.00 en 22.00 uur. Verder geen noemenswaardige 
gebeurtenissen. 
Zo, dit was voorlopig alweer ons laatste dagverslag. Morgen neemt Henk het van ons 
over. 
 
Groeten, Andrea en Symen. 

 

11 augustus 2007 

Vandaag is de overname door Henk Luten, Klaas en Thea van Dijken en Jan Westera. 
Met de boot van 09,30 komen de mensen uit Staphorst en Zwolle aan. Andrea was naar 
de zeereep om daar te ringen en Symen heeft hier de overdracht gedaan. Het weer was 
prima: ongeveer 22 graden en de wind komt van NW, 3 bft. 
De vangst is heel erg matig met steeds een rondje van 1 of niets, dit is wel op te maken 
uit het dagtotaal van 23. Om 22,30 de laatste ronde gedaan met de zaklamp en 
waarempel nog een Fitis. Hopelijk brengt de dag van morgen ons meer vogels. 
 
Henk, Klaas en Jan. 

 

12 augustus 2007 

Vandaag is het een prachtigedag met veel zon. Temp tot 21 graden, wind uit zuidelijke 
richting met een kracht van max.3 bft. 
Bij de eerste ronde twee vogels waarna de ronde van 07.00 uur alleen maar 
dauwdruppels schudden was. Daarna rondes van 3 tot 5 vogels. Na 12.00 uur zijn de 
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vogels met de badgsten mee naar het strand om van de zon te genieten, dus van 12.00 
tot 16.00 geen vogel te bekennen. Maar dan vallen de klappers! 

 
De buizerd die al geruime tijd was waargenomen zat in de ronde van 16.00 uur in net 2, 
en na een haastige sprint kregen wij hem te pakken. Een juvenile buizerd geringd en 
gewogen: 660 gram. En natuurlijk ook op de foto gezet. 
De vangst was goed verder beter als gisteren. Rond 19.00 hadden we zelfs 7 vogels. Om 
20.00 begon het te regenen zodat we extra rondes hebben gelopen tot donker aan toe. 
 
Henk Luten, Klaas en Thea van Dijken en Jan Westera 

 

 

Week 33 
 
13 augustus 2007 

Vanmorgen begon de dag heel mooi met een bonte vliegenvanger in sectie 7. daarna 
begon het te regenen tot een uur of 10. 
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De vangst was in deze rondjes nul. Verder de hele dag door vangst met leuke soorten 
zoals: gekraagde roodstaart; sprinkhaanzanger (losgelaten voor we een foto hebben 
kunnen maken), een groepje staartmezen en tot afsluiting nog een grauwe vliegenvanger 
en een juveniele groenling die de bek helemaal vol met voedsel had. 
Het weer vadaag na de regenbui was goed Zuid westen wind, kracht 3 a 4 en een 
temperatuur van 20 graden. Moe maar voldaan met de leuke soorten hebben we de dag 
maar weer afgesloten met de zaklantaarn ronde. 

 
Henk, Klaas en Jan 
 

14 augustus 2007 

 
Deze dag brengt ons weer een beperkt aantal vogels op, maar wel divers in soorten. In 
de eerste ronde twee en in de tweede ronde 9 vogels. Dus er was een hoge verwachting 
na de tweede ronde. Maar dit viel bar tegen. Om 21.45 begon het te regen. De wind de 
hele dag windkracht 3 en 20 gr. Maar met de regen komen er windvlagen tot kracht 4 a 
5. Als goedmakertje voor de lezers van het dagboek voegen we nog een plaatje van de 
teruggevangen Blauwborst toe. 
 
Groet, Henk 

 
15 augustus 2007 

Om 06.00 uur het eerste rondje gelopen in het halfduister, met zeker windkracht 6 met 
hevige rukwinden uit het Zuidwesten. De netten waren dan ook voorzien van veel 
bladeren, elzepropen en takken. 
Op de helft van de eerste ronde, met nul vogels, begon het te stortregenen en na rijp 
beraad hebben we besloten om de netten te sluiten: de looppaden stonden inmiddels 
blank. Weer in ons onderkomen terug waren we nat tot en met het ondergoed, en de 
laarzen stonden blank - van binnen dan wel te verstaan. 
Om 08.30 uur was het zover opgeklaard dat de netten weer open konden, en ja hoor: 
om 10.00 uur de eerste twee vogels een Fitis en een Tuinfluiter. 
De wind heeft de hele dag door een sterkte van 6 Bft gehad, maar bijna geen regen meer 
en een temperatuur van rond de 20 graden. In het rondje van 18.00 uur steeg onze 
vangst met 100% - hoera!!! - om precies te zijn van 3 naar 6 vogels. En hier is het 
verder ook bij gebleven op deze bewogen dag. Hopelijk dat morgen meer mag geven. 
 
hartelijke groet, Henk, klaas en Jan 

 
16 augustus 2007 

Al vroeg wakker en het eerste rondje in het donker gelopen. Resultaat: nul vogels. Het 
volgende rondje leverde 7 vogels op. Geen bijzondere soorten vandaag, en slechts 20 
stuks. 
Wat ons opvalt is dat de Fitissen wat vet verzamelen van 1 tot 4, en zich gereed maken 
voor de herfsttrek. 
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Het weer vandaag is overwegend droog met af en toe een bui(tje), maar de wind uit de 
Z. W. hoek was krachtig kracht 4-5 Bft. Er is in de omgeving geen waarneembare trek te 
zien van vogels. Het is bijna doodstil (buiten het gezoem van de muggen) in het Groene 
Glop, en ver daar buiten. 
 
Hartelijke groet, het team Staphorst 

 
17 augustus 2007 

Hallo beste mensen. Hier dan het laatste dagverslag van onze week. Vanmorgen begon 
onze dag in regenpakken, veel regen met onweer gerommel erbij, er is de afgelopen 
nacht ook veel neerslag geweest. Dit houdt aan tot ongeveer 10.00 uur. Daarna wel eens 
een licht buitje. Verder bewolkt met af en toe een zonnetje er doorheen. 
De vangst was normaal voor deze tijd. Met 24 vogels toch nog een redelijke dag. De 
Braamsluiper was een pracht exemplaar, zo ook de boomkruiper, dit waren de krenten in 
de pap voor vandaag. 
Wij dragen morgen de zaak over aam Wim en wensen hem volgende week een betere 
vangst toe dan de afgelopen week 
 
Hartelijke groet, Henk, Klaas en Jan 

 
18 augustus 2007 

Vanmorgen een mooie zonnige ochtend met weinig wind. Om 06.00 uur twee vogels en 
rondje 07.00 uur 7 vogels. Daarna weer rustig. Om 10.00 uur 1 Fitis, en om 11.00 uur 
onze laatste ronde gelopen zonder vogels. Dus 10 vogels totaal. Vanaf hier neemt Wim 
het van ons over. 
In de loop van de dag is het nieuwe vangteam op Het Groene Glop gearriveerd. Na het 
avondeten is het vangterrein weer vangklaar gemaakt. Aan de vangst van Henk's team 
zijn helaas geen nieuwe aantallen toegevoegd. 
 
Wim, André G. en de kids Thijmen en Maartje. 

 
19 augustus 2007 

Nieuw voedsel voor de muggen. 

Een sombere ochtend leek ons bij het ontwaken tegemoet te treden. De dag moest op 
gang komen maar in het eerste rondje bleek dat de vogels er al bij waren. Het weerbeeld 
verbeterde ook zienderogen en midden op de dag heerste de zon. Op de excursie zijn 3 
juvenielen en 17 adulten af gekomen. Een gezellige drukte rond de ringtafel derhalve en 
een groot aanbod van vers bloed voor de alom aanwezige muggen en d(w)azen. 
Ornithologisch liet de rest van de dag te wensen over, slechts de avondronde bracht nog 
enig vertier, met een vogel of zes. Meest opzienbarende waarneming is wel het 
angstaanjagende gezoem wat vanuit de struiken klinkt, wanneer de laatste ronde 
gelopen wordt, gelukkig zoemt het harder dan ze bijten. Gezien de karige vangsten en de 
algehele kalmte in het Glop verwachten wij als compensatie voor de lage aantallen deze 
week toch nog wel een behoorlijk klapper. Welke dat is zullen wij terzijndertijd melden. 
 
Wim en André 

 

 

Week 34 
 
20 augustus 2007 

Pareto! 

Dat is geen nieuwe vogelsoort, maar de naam van een wetenschapper die bedacht heeft 
dat 80 % van de opbrengst wordt gegenereerd door 20 % van de inspanning. De 
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complementaire constatering, namelijk dat de resterende 20 % opbrengst gepaard gaat 
met 80% van het werk kennen we als de wet van de verminderde meeropbrengst. Wat 
heeft dat met vogels vangen te maken? Heel veel! Vooral als de rondjes slechts 
mondjesmaat vogels opleveren. 
De ochtendronde leverde 11 vogels op, de volgende respectievelijk één en twee vogels 
en daarna was het hollen en stilstaan. Nog drie rondjes leverden veel vogels op, die van 
11.00, 15.30 en 18.15. Vandaar dat wij met Pareto aan komen, vrijwel de gehele 
dagopbrengst in vier rondjes. Wisten wij vantevoren welke, dan konden we tussendoor 
naar het praathuis. Uiteindelijk hebben we met 31 vogels niet eens een slechte dag 
gehad; aan het eind van de middag nog wel een paar forse buien. Tevens bezoek gehad 
van Enno Ebels, nu weten wij ook hoe hij eruit ziet. 

Wim en André 
 
21 augustus 2007 

Een bifocale dag. 

De dag begon stralend wat echter niet resulteerde in mooie aantallen. De vogels wisten 
blijkbaar wat hun te wachten stond, een regenachtige middag met een steeds 
toenemende wind. We zijn vandaag dan ook drukker bezig geweest met het verwijderen 
van ongewenste floristische biomassa dan met het ringen der vogels. Koos had een 
heerlijke appeltaart van de wal af getransporteerd zodat dit werk energiek kon worden 
opgepakt. 
Vandaag de negende Blauwborst van de ringgroep verwerkt en verder tjiffen die op fiti 
leken en andersom. Gelukkig was geen in verregaande handpenrui. 
We blijven hopen op beter weer en navenant meer vogels. 
 
Groet, Wim, André en Koos. 

 
22 augustus 2007 

Het is groen en het... 

We hebben het al gezegd bij aanvang, in geval er lage aantallen worden gevangen is er 
altijd wel iets bijzonders dat de week opfleurt. Vandaag vallen we dubbel in de boter 
(met ons neus). Niet één , maar twee Draaihalzen worden gevangen naast een aantal 
nieuwe soorten voor de week zoals Bonte en Grauwe Vliegenvanger, Boompieper (ook 
geen alledaagse soort) en Gekraagde Roodstaart. Tegen de avond zijn we met die twee 
bijzondere vogels, 10 soorten en een dagtotaal van tegen de 50 vogels meer dan tevree. 

 
Het aantal Fitissen was al fors hoger dan voorgaande dagen, maar wat er in de laatste 
ronde gebeurt is wel heel bijzonder, het tieft ineens van de Fitissen die her en der in de 
netten springen, ook tijdens het uithalen. Dat betekent te weinig zakjes bij en 
hulptroepen inschakelen. Uiteindelijk zijn we tot na donker bezig met uithalen en tot 
23:00 uur druk met verwerken en zien we aan het aantal ringstrengen dat we verbruiken 
dat het in totaal om zo'n 75 Fitissen gaat. Zoiets maak je maar zelden mee, volgens ons 
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is het zelfs de eerste keer dat dit met Fitissen zo gebeurt. In de herfst kennen we deze 
taferelen wel met Koperwieken en andere lijsterachtigen, maar met phylloscoopjes!? 
Opvallend is ook dat het merendeel van de vogels aan de forse kant is, het ruien (of 
beter gezegd groeien van het eerste verenkleed) heeft afgesloten en flinke vetgraden 
toont. Er komt zelfs een Fitis met een gewicht van 11,5 gram voorbij. 
Het lijkt erop dat de fitissen door een regenfront zijn tegengehopuden en daardoor en 
masse in het Glop zijn terechtgekomen. Zie ook het nevenstaande stukje buienradar: het 
front begint zich rechtsboven in beeld te ontwikkelen. Een echte "fall" dus. Dat betekent 
de komende dagen waarschijnlijk ook nog wel hogere aantallen van deze soort. Met 149 
vogels is het dagtotaal fors omhoog geschoten, dus die lage aantallen vallen uiteindelijk 
ook erg mee. Het aantal terugvangsten is ook ineens veel lager. Is er nu aankomst 
geweest of vertrek? ;-) 
 
Groet, André en Wim 

 
23 augustus 2007 

Attack of the Phylloscopidae part II 

Dat de aantallen van vandaag hoog zouden liggen hadden we verwacht, maar bijna 
driehonderd vogels aan het eind van de dag niet. De grote bulk zijn fitissen, weer 
allemaal vetgraad 4-5 en langvleugelig. De ochtendronde telde 89 vogels en de 
avondronde(s) 98 vogels. Daarnaast was er ook een flink aantal Vliegenvangers te 
verwerken, zowel Bonte als Grauwe en een kluitje Tuinfluiters. 
Geheel onverwacht waren de taferelen bij net 6, in het Paardenweitje. Normaliter hangt 
daar af en toe eens wat in en later in het jaar wel eens een bijzonderigheidje. Nu hingen 
er op een gegeven moment 11 fitissen en een vliegenvanger of twee in! Al met al een 
bijzondere dag. 
Geen zeldzaamheden, wel hoorden we een ijsvogel roepen uit de richting van het 
Arnicaweitje. Behalve een bult vogels is er ook een bult zand afgeleverd door de Firma 
Holwerda, één van onze sponsoren, waarvoor dank. Nu kunnen de resterende gaten in 
het padenstelsel worden opgelapt. Morgen weer hetzelfde? 
 
André en Wim 

 
24 augustus 2007 

Heavy metal rulez!!!!!!! 

We zijn de dag weer met volop Fitissen begonnen. De gehele morgen tot rond het 
middaguur ritselt het Groene Glop van de Fitissen. Maar dan is het ook plots gedaan met 
de pret. Om half twee voeren we de 150-ste vogel van de dag in waarna het voor de rest 
sprokkelen wordt met nog zo'n ruim 30 vogels tot donker. 
Al met al een mooie golf Fitissen van 489 exemplaren in de laatste drie dagen. We zijn 
vandaag ook begonnen met het omleggen van Alloyringen bij de fitissen. De ringen zijn 
een stuk taaier maar met de BTO-tang goed aan te leggen. 
Het geluid van de krekels klinkt als muziek in de oren terwijl het gezoem der muggen 
sinds een paar dagen significant is afgenomen. Ik heb al overwogen de buitenburka op te 
ruimen. 
Nu de trekgolf van de fitissen is gepasseerd kunnen we weer onze energie botvieren op 
het bijwerken der paden die erg geleden hebben onder de natheid van de laatste 
maanden. Het zand ligt er al, nu nog transporteren naar de juiste plaats. 
 
Groeten van het mooiste plekje op het mooiste eiland van Nederland, Wim 

 
25 augustus 2007 

Een onderhoudsdag. 

Zoals gisteren al gememoreerd zijn we weer teruggevallen op de gebruikelijke aantallen 
voor de tijd van het jaar. Omdat vanaf 9.00 uur de aantallen terugvallen naar nul heb ik 
de netten omhooggeschoven om met de motormaaier de baan te kortwieken. Van de 
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gelegenheid gebruik gemaakt voor een verjaarsvisite met koffie en gebak in het dorp en 
het uitvoeren van allerhande klusjes. Aan het eind van de dag de baan weer vangklaar 
gemaakt voor hopelijk weer een succesvolle week. 
 
Groet, Wim 

 
26 augustus 2007 

Changing of the guards 

Vanaf 11.00 uur hebben wij het van Wim overgenomen. Deze had vanmorgen ongeveer 
30 vogels gevangen; hier zijn in de loop van de dag nog 19 bijgekomen. Wat dit betreft 
was het een rustige dag. 
Wel hadden we om 11.00 uur direkt een excursie van 25 personen van een rotaryclub uit 
Zwolle. Gelukkig had Wim van het rondje 10.30 uur een 7-tal vogels laten hangen voor 
de excursie, zodat we de mensen wat konden laten zien. Ze waren dan ook zeer 
enthousiast. Om 14.00 uur hadden wij onze normale wekelijkse excursie met 5 adulte en 
1 juv. Deelnemers. Hen konden wij een 3-tal vogels laten zien. 
Verder in de middag enkele rondjes nul en tegen de avond nog een paar rondjes met 
vogels. Wij troffen bij aankomst een keurig verzorgde en gemaaide baan aan. 
In het rondje van 20.00 uur nog een sperwer in net 8, maar die wist helaas te 
ontsnappen. In rondje 21.00 uur vloog hij weer over de netten. 
 
Henk, Jan, Arend Jan. 

 

 

Week 35 
 
27 augustus 2007 

De eerste 3 rondjes vanmorgen 8 tot 11 vogels per rondje, toe viel er een stilte. Om 
14.00 uur kregen we weer een golfje en na de siësta tusen 16.00 en 17.00 uur kregen 
we weer een golfje. De avondrondes was het wat scharrelen. In totaal is het toch nog 
een redelijke dag geworden met overwegend Fitissen. De wind draaide regelmatig tussen 
noordwest tot noordoost met een kracht van 3 à 4 Bft, zodat er nogal geregeld netten bol 
stonden. Afwisselend was er zon en bewolking, maar het bleef de hele dag droog. 
We hopen dat er vannacht nieuwe aanvoer komt, zodat morgen naar verhouding wat 
meer verse vogels hebben. 
 
Met vriendelijke groet, Henk, Jan, Arend Jan. 

 
28 augustus 2007 

De dag begon erg rustig met in de tweede ronde slechts 3 vogels. Zoals het meestal is 
als het 's-morgens rustig begint, blijft het de gehele dag rustig. We hebben toch 35 
vogels bijeengesprokkeld over de hele dag. Hierbij zaten nog twee vogels, die we niet 
elke dag vangen, namelijk een kauw en grote bonte specht. Beide gevangen in de 
paardenweide. De fitissen hadden, net als gisteren, veelal vet van 3 tot 5. 
Barbara op bezoek gehad en die kwam met een grote plastic tas vol nieuwe zakjes en 
met een tafelkleed voor de ringtafel. Hulde! 
Het weer was eerst bladstil, later windkracht 3 uit noord, soms draaiend naar noordoost 
en noordwest. Wij zitten weer vol verwachting naar de dag van morgen uit te kijken... 
komt er misschien een nieuwe golf? 
 
Met vriendelijke groet, 
Henk, Jan, Arend Jan. 
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29 augustus 2007 

Vandaag een rustige dag, zowel wat het weer betreft, als met de vogels. Gedeelten van 
de dag was het windstil in Het Glop en overwegend zonnig. De vogels die we hadden 
warern redelijk verdeeld over de gehele dag. 
Doordat het kleine rondjes waren, hadden we gelegendheid om de paden op te knappen 
en zijn we aan het zandkruien geweest. Hierbij zijn de bouwwerken van Maartje en 
Tijmen helaas gesneuveld, maar dit gebeurt wel meer in Nederland om werken uit te 
voeren, zodat we de voeten droog kunnen houden. 
Zoals u op trektelllen kunt zien, hadden we wel wat variatie in de soorten en er zat zelfs 
een niet geringde blauwborst bij. 
 
Met vriendelijke groet, Henk, Jan, Arend Jan 

 
30 augustus 2007 

Vanmorgen rondje 9 en 10 uur hadden we wat vogels en vanavond bij het rondje van 
20.00 uur. Verder was het de hele dag bladeren plukken vanwege de harde wind. De 
wind was van 4 tot 6 Bf met telkens opkomende buien, maar de neerslag, die we 
gekregen hebben, was zeer beperkt. Verder weinig nieuws te melden van een donker en 
winderig Schiermonnikoog. 
 
Met vriendelijke groet, Henk, Jan, Arend Jan. 

 
31 augustus 2007 

De kwantiteit was laag, maar de kwaliteit van de vogels was hoog vandaag. We hadden 
leuke variatie aan vogels. Onder andre een 1kj koekoek in net 6 en een ijsvogel in 2, die 
vlak voor het gezicht van Arend Jan in het net vloog. Ondanks veel bewolking hebben we 
toch weinig regen gehad, een paar kleine buitjes. 
Dit was onze laatste ringdag voor deze periode. De aantallen waren weliswaar niet zo 
groot maar we hebben toch een goede vangweek gehad met redelijk goed weer. 
André en Jos lossen ons morgen af en we wensen hen een vlottere vangst toe. 
 
Met vriendelijke groet, Henk, Jan, Arend Jan. 

 
1 september 2007 

Overnamedag. De zittende ploeg ving voordat de nieuwe ploeg aankwam alweer een 
IJsvogel. Henk en companen vertrokken met de nieuwe snelle boot van 13.00. 
Verder is er vandaag weinig opwindends meer gebeurd. Martin Duisterwinkel van het 
tekenonderzoek van WUR kwam langs. De teek die Wim Fokker vorige week vrijdag van 
een Fitis had gehaald en in een potje had gedaan leefde nog altijd (natuurlijk). Martin 
heeft hem meegenomen en zal hem laten onderzoeken. 
 
Groet, André, Jos en Ingrid. 

 

2 september 2007 

Na een vrij windstille avond en begin van de nacht begint de dag al meteen met redelijk 
veel wind, ZW 4 of daaromtrent. Veel vogels zijn er niet, na twee rondjes staat de teller 
op negen vers geringde. 
De excursie werd verzorgd voor 10 adulte en 4 juveniele bezoekers. Slechts twee vogels 
konden woren getoond... 
Gezien de geringe vangsten, de toenemende wind en een naderende regenzone (met 
dank aan buienradar.nl) besloten we om 17.15 uur de netten dicht te schuiven. Morgen 
beter? 
 
Groet, André, Jos & Ingrid 
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Week 36 
 
3 september 2007 

Gisteravond en vannacht regelmatig stevige buien, maar om 5.30 was het droog, dus 
werden de netten weer opengeschoven. De hele dag kwam er regelmatig een bui voorbij, 
en af en toe bleek daar ook nog een vogeltje tussen te zitten. 
Tijdens het zoveelste nulrondje, die van 17.30, vlogen bij het meteoveld drie Bosruiters 
over, richting ZW over de Banckspolder. 
Op het moment dat je het niet meer verwacht, in de slotronde van 21.30, zitten er 
ineens nog een Fitis en twee Boerenzwaluwen in de netten. Verder doen we er maar weer 
het zwijgen toe. 

 
Groet, André, Jos & Ingrid 
 
4 september 2007 

De wind is vannacht niet gaan liggen, maar is juist in kracht toegenomen, 's ochtends 
minstens 7 Bft. Vogels zijn er ook vandaag natuurlijk nauwelijks, alhoewel er toch ineens 
wat Gekraagde Roodstaarten worden gevangen verspreid over de dag. Pas in ee loop van 
de nacht gaat de wind liggen. 
Als waarnemeingen vallen nog een Buizerd en een Sperwer te vermelden... 
 
Groet, André, Jos & Ingrid 

 

5 september 2007 

De ochtend begint windstil... hooggespannen verwachtingen... maar liefst zes vogels in 
de eerste ronde... De aantallen zitten uiteindelijk weer in de lift (hopen we dan maar) en 
de dag wordt ook nog opgevrolijkt door een IJsvogel. 
Philip van der Linden, collega van Jos, komt enkele dagen het team versterken, en valt 
met de neus in de IJsvogelboter. Overdag laat de vers gebakken appeltaart van Ingrid 
zich goed smaken. Kortom, de stemming is opperbest. 
Waarnemingen: 's middag strijkt ineens een kluitje Sijzen neer in de bomen rond het 
weitje voor het veldlab. 
 
André, Jos, Ingrid, Phlip 

 
6 september 2007 

Het enige vermeldenswaarde van vandaag is een Houtsnip in sectie 6, al meteen in de 
eerste ronde. Een nog steeds aardig pluizig juvenieltje. Daarna volgden vele 0-rrondjes, 
afgewisseld met een enkel vogeltje. 
 
André, Jos, Ingrid 

 
7 september 2007 

De vangsten lijken weer iets omhoog te gaan, met een eerste rondje van een stuk of zes 
(slik). Maar niet heus. 
Philip vertrekt met de halfelf-boot, en Jos en Ingrid met die van halfdrie. Jos moet 
morgen naar de vangplek van Wil Beeren voor een certificeringssessie. Wat een 
schitterende dag!  
Waarnemingen: één buizerd. 
 
André, (Jos, Ingrid) 
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8 september 2007 

De wind is toch niet echt gaan liggen en blijft uit een noordelijke richting waaien, wel 
weer wat meer noordwest. Waarom komen er toch geen vogeltjes mee? Het lijkt overal 
wel erg rustig, ook bij andere kustringstations. 
Het is alweer wisseldag. Om half acht komen wij uit Zwolle André aflossen. Die maakt, na 
de nodige overdrachtweetjes, meteen gebruik van de gelegenheid om een boot eerder 
naar huis te gaan. 
Aantal vogels vandaag wederom niet stormachtig veel te noemen, het was goed bij te 
houden. Altijd fijn om even te wennen. 
Heel af en toe een buitje maar de temperatuur was prettig te noemen. 
 
Joop van Ardenne en Marijke Vaneker 

 
9 september 2007 

Een winderig begin van deze zondag. Wij zijn er klaar voor, nu moeten alleen de vogels 
nog in de netten vliegen. Het eerste rondje drie vogels en veel blad. 
Vanmidag 5 betalende bezoekers gehad. Het waren zeer geintresseerde mensen. Een 
half engels sprekende vrouw was al voor de achtste keer op rij bij ons op bezoek. We 
konden toch nog 4 vogels laten zien. Ze waren erg enthousiast over de gastvrijheid.  
Barbara is ook twee keer geweest. Die miste weer grauwe pijlen op zeetrek... Ze was erg 
ontdaan. Ze kon daarna naar een vorkstaartmeeuw bij de visafslag in Lauwershaven. 
Af en toe lichte motregen. Wind later op de dag steeds minder en af en toe zelfs een 
zonnetje. En... een lichte toename van het aantal vogels. 
Als laatste en dertigste vogel vingen we nog een vrouw sperwer in een grofmazig net in 
sectie zes. Verder zagen we vanmiddag nog bij sectie negen een juveniele koekoek. 
 
Joop van Ardenne en Marijke Vaneker 

 

 

Week 37 
 
10 september 2007 

Gedurende hele dag wind en buien afgewisseld met stukken blauwe lucht en een 
zonnetje. De eerste elzenproppen vallen al, en we hebben sectie één zojuist gesloten, 
vanwege de harde wind in de komende nacht. We hebben heel wat blad moeten ruimen. 
De paden zijn alweer behoorlijk zompig, we kunnen weinig regen hebben op de paden, 
vanwege de hoge waterstand in het glop. 
De gevangen braamsluiper had aan twee tenen knobbelachtige vergroeiingen. De 
gevangen boompieper was helaas half gescalpeerd, vermoedelijk door predatie. We 
vingen hem in sectie zes. Voor ons een nieuwe handsoort. We hebben leuk gevarieerd 
gevangen, maar de aantallen zijn nog niet om over naar huis te schrijven. 

 
Joop van Ardenne en Marijke Vaneker 
 

11 september 2007 

Vanochtend sectie één weer geopend. Veel blad uit de netten geruimd. De harde wind is 
verminderd. We hadden in het glop een stuk minder last. 
Het weer werd in de loop van de dag steeds aangenamer. We hopen dat het de rest van 
de week zo blijft. De paden zijn weer zo goed als droog, we kunnen weer op schoenen 
onze rondes lopen. Vandaag weer iets meer vogels gevangen, maar we vestigen nog 
geen records. 
We vragen ons af waar bijvoorbeeld de merels zijn, we horen noch zien ze in het glop. 
De laatste is al weer drie weken geleden gevangen. 
Vanmiddag een huiszwaluw waargenomen. Verder nog veel boerenzwaluwen rond het 
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glop. Als afsluiting vingen we een grauwe vliegenvanger, die ons op een leuk totaal 
bracht. 
 
Joop van Ardenne en Marijke Vaneker 

 
12 september 2007 

Verbetering van weer resulteerde in veel minder blad ruimen. Later op de dag steeds 
beter weer en aangename temperatuur. Helaas bracht dat niet meer vogels in de netten 
en het blijft maar mondjesmaat met de vangsten. 
Vanmorgen opeens een record uit ons ringprogramma kwijt, vraag niet hoe het kan maar 
het gebeurde. Even later op de dag stond Andre Duiven voor onze neus en hij loste het 
probleem terstond op. Pffft gelukkig maar. Wat later verscheen Symen Deuzeman wat 
een aangenaam gesprek werd. Symen is de zeereep wezen controleren en is in principe 
vangklaar. 
Beide mannen gaan komende nachten op het wad steltlopers vangen en pikken ook nog 
mijn assistente om daar te helpen.:-) 
Boerenzwaluwen zijn steeds volop aanwezig rond het glop. De Leeuwarder Courant meldt 
dat bij de zwaluwen bij Teun inmiddels hun derde legsel grootbrengen. Bij het op een na 
laatste rondje zagen we een merel zonder staart bij sectie 5. Waar ik ook de afgelopen 
dagen steeds een huiskat zag wegrennen. We zagen ook nog een buizerd bij boerderij 
Duinoord. 
Verder is het weer stil in het glop: weinig tot geen geluidjes van vogels. Zo is er weer 
een dag voorbij met weinig vogels, ze zullen ooit wel komen. 
 
Joop van Ardenne en Marijke Vaneker 

 
13 september 2007 

Bij aanvang vandaag alles bladstil, de netten hangen bijna roerloos. Geen enkel 
vogelgeluidje kon ik oppikken. Wel een eerste merel van onze week gevangen. Qua 
weersverwachting moet het een mooie dag worden. We zullen zien. Temperatuur gaat 
iets omhoog en af en toe komt het zonnetje tussen de wolken door. 
Behoudens wat mezengroepen geen andere geluiden te horen. Wel af en toe het geluid 
van een helicopter dat uit de speaker komt echt niet om aan te horen. Volgens mijn 
bescheiden mening zou een nieuwe luidspreker geen overbodige luxe zijn. 
Wel natuurlijk elk rondje een handje bramen plukken en lekker opeten. In de namiddag 
vrijwel onbewolkt en >18 graden celcius. Het enige opvallende van vandaag was het 
aantal vinken die waarschijnlijk dorst hadden. 
 
Joop van Ardenne en Marijke Vaneker 

 
14 september 2007 

Wat meer wind tussen de netten bij de bomen in de ochtend. Eerste 3 rondjes 18 vogels 
waaronder wat zwartkoppen. Sommigen met behoorlijk vet. Ook nog een tuinfluiter en 
steeds ook roodborsten die blijven komen. Daarna van 13.00 uur tot 17.00 uur geen 
vogels in de netten gehad... 
Van twee tot een uur of vijf af en toe wat regen. Wisselvallige wind uit uiteenlopende 
richtingen. Later noordwest kracht 4. Bij net 8 hebben we gezelschap gekregen van een 
bijna tamme egel, die er nog steeds zit. 
De ochtend alleen gelopen om dat mijn ringmaatje afgelopen nacht bij calidris is wezen 
helpen, hetgeen zij een super ervaring vond! Dus zij moest slapen. De aantallen in die 
tijd brachten mij nu niet echt in de stress. 
Dit is alweer ons laatste verslag van deze week, morgen nemen Ardie en de friezen het 
van ons over. 
 
Joop van Ardenne en Marijke Vaneker 

 

- 24 - 



15 september 2007 

De Friese ploeg neemt het over van Joop c.s. vanaf 12.00 uur. De baan ligt er mooi bij; 
het weer is prima; de appeltaart smaakt best; nu de vogels nog. We hebben vandaag 
bijna meer bezoekers dan vogels. 
Barbara komt heel even zien of alles onder controle is, gevolgd door onze webmaster en 
aan het eind van de dag Harry de Hoofdringer. Catharinus heeft de zeereep al even 
bekeken. 
 
De groetenis van fûgelringstasjon Skiermuontseach. 
Fokke en Fo, Catharinus en Ardie (de Friezen) 

 
16 september 2007 

Deze prachtige nazomerdag begon zeer zonnig, echter zonder de daarbij behorende 
zonnige aantallen waar je op hoopt. Catharinus is naar de zeereep geweest om daar te 
ringen van 7.30u tot 13.30u. Het resultaat was een aanzienlijk hogere vogeldichtheid per 
net dan in het Glop; echter, ook daar had het wel ietsje meer mogen zijn. De excursie 
leverde 2 bezoekers op. Ze waren zeer enthousiast, terwijl we ze niet een vogel te 
bieden hadden. Het rondje van 19.00u leverde 1 koolmees op plus een overvliegende 
grote zilverreiger. 
De wind begint aan het eind van de middag aan te halen , met uitschieters naar 7 Bft. 
Morgen gaan we weer voor nieuwe kansen. 
 
De Friezen.  

 

 

Week 38 
 
17 september 2007 

Het was een grijze dag op alle fronten; af en toe een bui, af en toe wat wind en af en toe 
een vogel. 
Gelukkig waren er nog enigen die zich om ons bekommerden en ons met een bezoek 
vereerden: Evert Jan, Theun Talsma en André Duiven. Alles  
 
De Friezen 
 
18 september 2007 

De dag begon met afnemende wind tot bijna windstil uit noordwest; opklaringen en 
aangename omstandigheden. De vangsten zijn iets beter dan gisteren en er vliegt weer 
wat in de buurt: wat zanglijsters, vinken en staartmezen.We begonnen de 1e ronde met 
o.a. eem houtsnip en we eindigden met een sperwer en in de laatste ronde nog een 
handvol roodborsten. 
Om half 8 stak de wind op en kregen we een stortbui. Direct langs de netten en gelukkig 
maar 1 vochtige robo en in net 1 op de terugweg de sperwer. Bij de laatste ronde in de 
regen om 20.30u zat er nog een zwaar ruiende houtsnip in het net. Vandaag weer het 
nodige bezoek gehad van o.a. het jongere broertje van Fokke met een vogelmaat t.w. 
Pieter Tuinstra en Wim Poiesz, de excursieganger van zondag kwam zijn vogeltje 
meepikken en Gea kwam ook nog even inspecteren. 
 
Ardie, namens de Friese ploeg 

 
19 september 2007 

In de vroege ochtenduren trokken er zeer zware buien over het Glop en over het eiland. 
Gelukkig lagen we aan de goede kant van het dak, waardoor we er op dat moment 
weinig hinder van ondervonden. Tijdens de eerste ronde was het droog en dat bleef het 

- 25 - 



tot 19.30u. Er bleef een harde ZW wind doorstaan, hetgeen meer proppen dan vogels 
opleverde, hoewel de eerste ronde hoopvol begon met een aantal van elf, waaronder een 
1kj sperwer vrouw. 
Er was verder voldoende gelegenheid voor allerlei overpeinzingen; bijv: In de paardewei 
ligt geen verse paardestront meer; veel minder tot geen mestkevers en andere insecten. 
Dit beinvloedt volgens ons misschien ook wel de vangsten van bepaalde soorten zoals 
kwikstaarten, tapuiten. 
Gelukkig werd de dag opgefleurd door enige bezoekers. Andre D, en Gea kwamen 
'savonds op de koffie. 
De diversiteit in soorten compenseerde de enigszins tegenvallende aantallen; we klagen 
niet en gaan weer een roezige nacht tegmoet. 
 
De Friezen 

 
20 september 2007 

Het was een onstuimige dag, zwaar bewolkt en een enkele bui, in de middag enkele 
opklaringen en rond 18.00u nam de wind toe tot zeker 7 Bft. En natuurlijk was het qua 
vogels wederom zeer rustig. Tijdens een bui werd er een pimpel gevangen, met ring, die 
na eventjes binnen te zijn gedroogd man g1 bleek te zijn. Na alle 1kj beesten wel leuk. 
Ringnr AF389xx bleek te zijn geringd op 29 juli 2004, en reeds 40 keer te zijn 
teruggevangen; een liefhebber. 
De ronde van 17.00u leverde tien vinken op, dankzij een roofvriend. Een vink had een 
bebloed plekje aan de kop, maar was verder nog zeer actief. Ronde 18.00u leverde één 
vogel op: een boomkruiper. 
Gert Jan Klontje kwam nog even op bezoek, maar hij bleek weinig aantrekkingskracht op 
vogels te hebben. Fokke en Fo Tuinstra en C. Monkel verlieten het eiland met de 18.30u 
boot, wel jammer want het was afgelopen week zeer nofluk. 
 
Ardie 

 
21 september 2007 

De ochtend begon zoals een septemberochtend eigenlijk hoort te zijn; omfloerste 
luchten, aangenaam fris, roepende wulpen. De eerste ronde leverde tien vogels, de 
tweede negen en toen liep het snel af. Rond de klok van 11 meldde zich enige famile om 
zonodig te assisteren (Gea, zus Corrie en zwager Ruud) en Evert Jan kwam de gelederen 
versterken .Af en toe een vogel onderbrak de goede gesprekken. Ik wens de volgende 
ploeg een goede week met nog betere vangsten dan de afgelopen week. 
 
Ardie 

 
22 september 2007 

De dag begon met veel zon en weinig wind. Ardie heeft de eerste uren voor zijn rekening 
genomen en om 11 uur kwamen er versterkingen uit Zwolle. Fantastisch weer om op het 
eiland te zijn maar dan vooral voor badgasten. Op het Glop opvallend rustig. Al bij de 
rondjes om en nabij het middaguur geen vogels meer te bekennen. Maar wat is het 
prachtig bij de baan; ligt er prima bij!!! 
 
In de loop van de dag toch nog een nieuwe baansoort, te weten een kleine havenzanger. 
Overal rond het huis en langs de baan mooie paddenstoelen te zien. We hebben onze 
aandacht dus maar wat verlegd. 
We zijn vol goede moed en morgen komen de grote aantallen trekvogels Schier 
binnenvallen. 
 
Groet, Bert Dijkstra en Rineke de Graaf 
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23 september 2007 

Gelijk bij het ochtendkrieken een lekkere zon en weinig wind. Al die vogels die vannacht 
zijn binnengekomen wilden direct gaan fourageren. We stonden volledig op scherp bij de 
netten. Er zou er niet één ontsnappen. De eerste rondjes waren nog redelijk maar vanaf 
12.00 uur tot 19.00 niet alleen windstil maar ook vogelstil. Dus ook helaas voor de 5 
excursiegangers; ze vonden het heel leuk maar geen vogels kunnen laten zien. Morgen 
om 10.00 uur komt een deel van de groep nog eens langs. Dus vandaag weer veel tijd 
aan de paddo's kunnen besteden. Een paar leuke nieuwe soorten voor de ringbaan 
ontdekt, te weten Lila melkzwam, Pelargonium, Gordijnzwam en Okergele gordijnzwam. 
Met andere woorden sfeer prima, vogels shit, maar alles eromheen perfect. Na vandaag 
kan het met de vogels alleen maar beter worden. 
 
Groeten Bert en Rineke. 

 

 

Week 39 
 
24 september 2007 

De weersomslag heeft plaatsgevonden. Veel meer wind met name uit ZW richting. De 
ochtenduren waren nog redelijk zonnig maar rond 14.00 uur begon de wind aan te 
trekken en is het begonnen te regenen. Vanwege groot "succes" hebben we sectie 6 
gesloten. De regen hield aan tot ongeveer 17.00 uur. Wel aldoor rondjes gelopen en af 
en toe een vogel in het net. In de loop van de ochtend een deel van de excursieploeg van 
gisteren op bezoek gehad. Gelukkig konden we nu verschillende vogels laten zien. 
De paddo's van gisteren hebben hun werk goed gedaan. Het werd ons blauw voor de 
ogen en de meest wilde vogels kwamen in gedachten langs. Maar het was werkelijkheid. 
In sectie 1 hing na het middaguur een ijsvogel!! Voor ons de eerste op Schier. 
De aantallen gevangen vogels waren een hele verbetering t.o.v. gisteren. De vorige 
ploeg had nog geen waterrallen gehoord. Wij tot nu ook nog niet. Grote verbazing bij ons 
om om 19.30 een waterral in de inloopkooi te hebben; de eerste voor dit najaar. Gerrit 
we hebben gelijk het waterrallen geluid aangezet. De kooien staan al vangklaar maar 
morgen gaan we ze optimaliseren; eens kijken of er meer terug zijn. Om 20.30 het 
laatste rondje gelopen. Vanavond nog een keer voor de rallen. 
 
Groeten Bert en Rineke 
 

25 september 2007 

De herst is begonnen. Niet alleen het weer (harde wind, veel regen en lagere 
temperaturen) maar ook de vogelsamenstelling. Gisteren en vandaag de eerste sijzen 
van het seizoen. Gisteren de eerste waterral, vandaag opnieuw twee in de kooien. Ik 
hoop dat Henri Bouw,eester gelijk krijgt die op ringersnet stelt dat de wind naar het NO 
zal draaien en er grote aantallen vogels naar Nederland gaan komen. We zijn er klaar 
voor. 
Vandaag in de ochtend zon afgewisseld met buien. In de namiddag buien met af en toe 
zon. Het gisteren gedraaide rallengeluid heeft zijn vruchten afgeworpen. Je hoort ze niet 
maar toch twee gevangen (één in de kooi en één in net 7). Vanavond weer het geluid 
aan, nog 1 a 2 rondjes lopen, we zij benieuwd!! 
Rond 18.00 uur een havik man in net 2. De tiende voor de ringbaan en de eerste van dit 
seizoen. 
In de middag nog bezoek gehad van Guido Keijl met 2 vrienden. Zijn de hele week op 
het eiland en ook zij hebben erg weinig gezien. Wel in de ochtendtrek boven zee een 
paar honderd Jan van Genten (ze vonden het eigelijk tegenvallen). 
 
Groet, Bert Dijkstra en Rineke de Graaf 
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26 september 2007 

Vanacht enkele zware, langdurige buien. In de ochtend korte buien met opklaringen. De 
temperatuur is naar beneden gegaan. Er was duidelijk meer beweging in het Glop. 
Lijsters, sijzen, vinken, roodborsten waren te horen. Met name in de ochtenduren veel 
zanglijsters gevangen. Weer twee nieuwe waterrallen en twee controles. Tijdens het 
tweede rondje ook de eerste koperwieken van dit seizoen. 
Henry's voorspelling lijkt uit te komen. Vandaag een ouverture naar het grote werk 
morgen. We zijn zeer benieuwd!!! 
Alle rallenkooien zijn nu vangklaar gemaakt (aansluiting met de vleugels was nog niet 
overal perfect). Bij de kooi bij baan 8 staat vrij veel water; dat is ook de enige kooi die 
nog geen rallen heeft opgeleverd. Vanavond het rallengeluid weer aan. 
We hebben reeds de tweede appeltaart in de oven staan en een fles Schierder 
kruidenbitter koud staan. Als het goed is hebben we morgenavond iets te vieren. We 
wachten met spanning af. 
 
Groeten, Bert Dijkstra en Rineke de Graaf 

 
27 september 2007 

Overal in het Glop waren vogels te horen. Groepjes keepen, sijzen, lijsterachtigen etc. 
vlogen over en verbleven in het Glop. De verwachte influx is zeker binengekomen. Het 
weer was zonnig met harde wind. Zelfs zo zonnig dat de netten tot ongeveer 16.00 uur 
constant in de zon stonden te wapperen. Wel de hele dag door vogels gevangen maar in 
lage aantallen; de netten vielen teveel op. 
Opvallend is naast het hoge percentage typische najaarssoorten toch ook nog een aantal 
Afrikagangers (bonte vliegenvanger, gekraagde roodstaart, kleine karekiet). Alle 
rallenkooien vangen nu. Ook de laatse bij sectie 8 heeft rallen opgeleverd. Vannacht 
weer het rallengeluid aan. 
Het laatste rondje, om 20.15 uur, leverde nog veel invallende lijsters op. Morgenvroeg 
zullen we daar nog wel wat van meepakken. Ook voor morgen worden nog veel 
inkomende groepen vogels verwacht, volgens de radar is er nog veel naar de 
waddeneilanden onderweg. 
Nu is de wind hard aangewakkerd; we hebben wat te vieren met deze aantallen 
gevangen vogels en gaan aan de appeltaart met kruidenbitter. 
 
Tot morgen Bert Dijkstra en Rineke de Graaf. 

 
28 september 2007 

Harde wind en veel regen afgelopen nacht; we hadden al het gevoel dat geeft naast 
vogels ook veel ellende op de baan. En ja hoor toen we de hoek omsloegen van sectie 1 
naar sectie 2 waren de netten overvloedig gevuld met blad, elzenproppen, takken en een 
halve boom. Het regende nog steeds en we hadden ons al voorgenomen om na het 
eerste rondje de netten te gaan schonen en meteen te sluiten. Wonderwel werd het 
droog en het heeft de hele dag tot ongeveer 17.00 uur niet meer geregend. Dus in prima 
herfstweer met een nieuwe instroom van noordelijke vogels eindelijk veel gevangen. 
De hele dag proppen en takken verwijderd uit de netten. Rond 17.00 uur de laatste 
netten schoon. Moe en met m'n vingers gekleurd als een stokoude roker hebben we om 
20.30 het laatste rondje gelopen. 
Al in het eerste rondje bleek dat er veel vogels binnengekomen waren. Overal lijsters, 
vinken, keepen en roodborsten. Ondanks de harde wind de hele dag lekker 
doorgevangen. Opmerkelijk de vele zanglijsters en roodborsten. Als leuke vangsten zijn 
te noemen een sperwer en een tapuit (beiden op de paardenwei). De rallen lieten het 
vandaag afweten. Vanavond gaan we ook geen geluid meer draaien. De restanten van de 
appeltaart, kruidenbitter, wijn en geraspte kaas gaan ons vanavond bezighouden. 
Morgen nog een poging om een deel van de Glopvogels te vangen. 
Voor ons is dit een fantastische afsluiting met 129 vogels van een perfecte week op 
Schier. Aan Henry en Leo de eer om de rest van de influx te gaan vangen. 
 
Groeten Bert Dijkstra en Rineke de Graaf. 
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29 september 2007 

Bij het wakker worden, zo rond 7.00 uur, regende het al flink. Dus meteen, in het 
halfschemer, langs de netten gegaan om deze te sluiten. Het eerste rondje leverde toch 
nog 30 vogels op. Net als voorgaande dagen het meest zanglijsters en roodborsten. 
Vanaf 8.00 uur alle netten dicht. De buienradar voorspelt niet veel goeds; een enorme 
krul met regen bivindt zich boven het noorden van het land. 
Leo, Emmy en Kees arriveren half elf en nemen het van ons over. Henri en Hanneke 
arriveren aan het eind van de middag. 
Toen het na het middaguur droog werd hebben Kees en Leo de netten maar weer open 
gezet omdat de buienradar aangaf dat we de meeste regen wel gehad hadden. Hoewel 
het al snel weer opnieuw meest zachtjes regende werd het toch wel een leuke middag 
met vooral goudhaantjes, vinken, kepen en wat later ook zanglijster en een paar 
koperwieken. Het is tot het vallen van de avond bewolkt gebleven met af en toe wat 
regen of motregen. De wind nam na 16.00 uur weer toe en is na 20.00 uur vrijwel geheel 
weggevallen. De laatste ronde leverde ook geen ral op hoewel ze wel te horen waren. In 
het Glop zwerven vier grote lijsters rond, die zich tot nog toe geen van allen lieten 
verschalken. De stand eindigde op 109 vogels een leuk begin voor een spannende 
oktoberweek. 
 
Emmie, Kees, Henri, Hanneke en Leo 

 
30 september 2007 

Na de stromende regen van rond vier uur is het droog en tamelijk rustig.Veel blad en een 
hoge waterstand. De hoofdmoot in de ochtend wordt gevormd door roodborst en in 
mindere mate zanglijster. De tweede ronde valt tegen. Daarna blijven we rondjes lopen 
omdat er met de regelmaat van de klok buien en buitjes blijven vallen. De grote lijsters 
zwerven nog steeds door het Glop. Twee luid tikkende appelvinken komen over en aan 
het eind van de ochtend vliegen er twee beflijsters over richting ZO. Rond 15.00 uur nog 
één. Een sperwer laat zich een paar maal zien evenals een buizerd. Een grote groep 
sijsjes vliegt rond maar blijft in de boomtoppen. Af en toe laat zich ook een paar 
barmsijsjes horen. 
Het aantal hervangsten loop langzaam op, maar of we het totaal aantal van gisteren 
halen wordt in de loop van de middag twijfelachtig. 
Er kwamen geen bezoekers opdagen, maar dat was al aangekondigd door het 
bezoekerscentrum. Henri en Hanneke zijn 's middags naar de zeereep geweest om alvast 
te kijken hoe de situatie daar was. Veel lijsters in het duin, o.a. 2 beflijsters in de topjes 
van één van de struiken, een rondjagende sperwer, één buizerd ter plaatse en in het lage 
deel, waar circa 10 cm water staat, een stuk of 15 opspattende watersnippen. Alle 
stokken zijn alvast opgezocht voor het houden van een vangsessie. 
Aan het eind van de middag en het begin van de avond leverden de laatste rondjes 
ineens weer wat meer spannende soorten op. 

 
Op zich niet bijzonder, maar wel leuk 20 soorten vers en 12 soorten in de hervangst. De 
klapper van de dag / week? vormde de ronde van half acht toen in de paardenweide in 
het laatste net richting Glop een velduil spartelde! Op grond van de maten van vleugel en 
staart werd met behulp van Kevin Baker vastgesteld dat het een vrouwtje betrof en op 
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grond het patroon op van de middelste staartpen dat het een vogel in het eerste 
kalenderjaar moest zijn. Deze nieuwe baansoort werd uiteraard uitgebreid 
gefotograveerd voordat ze weer werd losgelaten. 
Het totaal eindigde uiteindelijk op 118 vogels, en dat is wat meer dan de leuke dag van 
gisteren. In de avond was er wegtrek van zanglijsters en koperwieken. Inmiddels was de 
wind vrijwel geheel weggevallen en de lucht begon eindelijk echt te breken. Morgen 
wordt op twee fronten gewerkt. We zijn benieuwd wat het ons brengt. 
 
Henri, Hanneke,Kees,Emmie en Leo. 

 

 

Week 40 
 
1 oktober 2007 

De dag begon heel stil, bewolkt maar geheel windstil. Er was hoor- en zichtbare trek van 
koperwiek en zanglijster, maar gek genoeg vingen we ze niet. Hoorbare trek was er ook 
van heggenmus en daarvan vingen we er wel enkele. Het eerste rondje viel tegen met 
nog geen tien vogels. Het tweede was iets beter, maar ook geen vergelijk met de 
afgelopen dagen. Dat bleef zo de gehele dag. We scoorden midden op de dag maar één 
nul ronde, maar ook de gebruikelijke avondopleving bleef geheel uit. Wel waren er 
vandaag verspreid door het terrein af en toe wat zwartkoppen. De dag leverde 
uiteindelijk toch nog 57 verse vogels op en 20 hervangsten. 
In de paardenweide waren nu en dan groepjes houtduiven aanwezig waarvan we er maar 
twee konden pakken, maar waarvan we regelmatig sporen vonden in of onder de netten. 
In de vroege ochtend passeerden voor ons zichtbaar drie sperwers bij elkaar. In de 
middag was er een paar keer een buizerd boven het glop. De grote lijsters waren ook 
nog steeds aanwezig. Er waren verder opvallend minder sijsjes in het glop en de 
goudhaan ontbrak geheel.Gelukkig hebben Henri en Hanneke in de zeereep meer succes 
gehad. 
Vandaag alleen bezoek gehad van Bouke Henstra. Morgen komt Ardie met twee groepjes 
van zijn school. 
 
Groeten, Leo en Kees 
 

2 oktober 2007 

Na een nacht met mooie maan begon de dag windstil en met vrijwel geen dauw op de 
netten. Er was direct sprake van aankomst van lijsters, vooral koperwiek en in mindere 
mate van zanglijster. Ook de roepjes van heggenmus klonken regelmatig. Roodborst was 
vrijwel niet te horen, maar bleek uiteindelijk in ruime mate in de netten te hangen. De 
eerste ronde bleek wat tegen te vallen, maar de rest van de ochtendronden waren steeds 
goed. De twee groepen van de school van Ardie konden genieten van meerdere soorten. 
In de tweede ronde hoorden we in sectie 7 onmiskenbaar de roep van een bladkoninkje. 
In de ronde daarna hing er vlak bij de speaker inderdaad het eerste bladkonkje van dit 
seizoen. In de ronde daarna scoorden we een 1kj man sperwer en even later nog een 
tweede man. In het middagzonnetje hingen vervolgens in sectie acht nog eens twee 
bladkoninkjes. 
De rallenkooien werden de gehele dag bijgehouden maar leverden alleen in de namiddag 
een 1kj waterhoen op in de achterste kooi. Er waren wel af en toe waterrallen te horen, 
vooral achterin het vangterrein. 
De gehele dag bleven er groepjes koperwieken invallen en weer vertrekken. Dat leverde 
uiteindelijk 22 verse koperwieken op en geen hervangsten. Top van de dag vormden 
roodborstjes met in totaal 38 verse vogels. Leuk was vandaag ook de terugvangst van 
vijf vogels die Henri en Hanneke gisteren in de zeereep hadden geringd, vier tjiffen en 
één zanglijster. 
De waarnemingen van overvliegende vogels leverden vandaag niet veel soorten op. De 
buizerd liet zich vandaag een paar maal zien. Voor het eerst zagen we tegen de avond 
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slaaptrek van grauwe gans. Een groep van ruim 25 even later gevolgd door een grotere 
groep van ruim 80 stuks. In de polder lieten zich regelmatig wulpen en goudplevieren 
horen. Van de regelmatig rondvliegende groepen sijsjes liet zich vandaag slechts een 
vangen. 
De zeereepvangers scoorden vandaag wat minder vogels, maar wel een 1kj man bonte 
vliegenvanger met een Noorse ring! 
In de avond was er duidelijk vertrek van koperwiek en zanglijster. De weercondities zijn 
zo te zien morgen weer goed voor een prima dag. 
 
Kees van Kleef en Leo Oudejans 

 
3 oktober 2007 

Mooi stil weer, met aanvankelijk weinig zichtbare of hoorbare trek. Veel dauw op de 
netten. De eerste ronde leverde 18 vogels op. Roodborst was goed vertegenwoordig. 
Weinig koperwiek, zanglijster of merel. 
Het bleef een rustig doorkabbelende ochtend met aan het eind van de morgen ineens wat 
meer goudhaantjes, waarbij ook een bladkoning werd gehoord bij sectie 8. Deze werd 
later ook gevangen. We vingen in de kooi ter hoogte van sectie vier een ongeringde 
waterral. De grote bonte specht hing na dagen roepen eindelijk in het net. Een echte 
opleving kwam er in de regen aan het eind van de middag / het begin van de avond. 
Zowel wat vinken als meerdere koperwieken die wilden gaan slapen. Ook vingen we een 
geelgors en in sectie 9 ook nog een tweede bladkoning. De dag sloot op deze wijze toch 
nog mooi met 92 verse vogels en 24 retourtjes met ook nog 2 retourtjes van de zeereep. 
Vandaag ook een paar leuke waarnemingen gedaan. Vandaag voor de opkomende regen 
veel koperwieken en zanglijsters, maar ook vinken en kepen die vanuit het zuidwesten 
terugvliegen. Twee keer kwam er een grote gele kwik over richting ZW. Twee keer 
hoorden we hoog over baardmannetjes overkomen. Opvallend was het geheel ontbreken 
van sperwer, zowel in als boven het glop. Alleen een buizerd werd waargenomen. Onze 
vaste bezoekster uit Groningen konden we verblijden met een bladkoning 
 
Kees van Kleef en Leo Oudejans 

 
4 oktober 2007 

De dag begon met laaghangende bewolking en nevel. De wind was gedraaid naar het 
westen. Er was weinig trek te horen of te zien. Het aantal vogels in het glop was beperkt 
en dat bleef vergeleken met de afgelopen dagen ook duidelijk zo. We vingenm af en toe 
een paar vogels waarbij de goudhaan het in aantal zelfs won van de roodborsten. Vlak 
voor een onverwachts stevige bui even na de middag hadden we gelukkig een paar 
goudhaantjes uit sectie 5 gehaald. Er zijn geen vogels nat geworden.In de ochtend was 
de vangst van twee waterrallen en een zeer fraaie wintertaling smaakmakend. Vlak voor 
de eerder genoemde bui zagen we een bladkoning uit het net 8 ontsnappen. Op 
meerdere momenten was een bladkoning in het glop te horen, zowel bij sectie 8 als 4 en 
zeven, maar ook bij de ringtafel. Het bleef onduidelijk of het om meer dan een exemplaar 
ging. In sectie 3 ontsnapte opnieuw een sperwer man. In de avond hoorden we voor het 
eerst meerdere malen een kerkuil roepen, naar we aannemen een van de uilen van 
buurman Visser. 
Om rond half 5 kregen we nog bezoek van een stuk of 10 deelnemers aan een 
internationaal scholekstercongres dat hier op Schier werd gehouden. Kees Oosterbeek en 
Andre Duiven begeleiden dit gezelschap, waarvan de meesten ruime ringervaring hadden 
maar sommigen ook geen idee hadden hoe dat gaat, vogels vangen met een mistnet. 
De avondronde leverde nog een bescheiden aantal koperwieken op. Er was massale 
wegtrek van koperwieken. De dag sloot af op 82 vogels waarvan 24 retourtjes en dit keer 
geen terugvansten vanuit de zeereep. 
 
De ringploeg uit oostelijk Overijssel. 
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5 oktober 2007 

De dag begon opnieuw met laaghangende bewolking en flink dauw op de netten die zich 
pas vormde toen wij ons eerste rondje liepen. Dat eerste rondje leverde slechts 11 
vogels op, het waren de meest gebruikelijke soortjes van deze week zonder uitschieters. 
Er was weinig zichtbare beweging in de lucht. Alleen groepjes koperwieken lieten zich 
duidelijk horen. Het tweede en derde rondje werden al minder als aanloop naar een 
rustige dag. Wel leverde ze eindelijk een paar sijsjes op, die al de hele week in de 
boomtoppen rondhingen. In de middag hoorden we weer een bladkoning, die even later 
ook gevangen werd. In de late namiddag werd een tweede bladkoning gevangen. De 
verder wat saaie middag werd opgevrolijkt door de hervangst van het ijsvogeltje dat Bert 
Dijkstra voor ons ook al gevangen had. 
De waarnemingen waren vandaag ook beperkt. Af en toe liet zich een sperwer zien en de 
of een buizerd. Enkele groenpootruiters vlogen over en bij sectie 9 vlogen twee 
Atalanta's. 
De avondronde leverde nog een aantal koperwieken op die voor een groot deel leken te 
vertrekken, maar waarbij het ook leek dat er kleine groepjes in het glop gingen slapen. 
Ook vandaag vingen we geen vogels uit de zeereep terug. Zij wel van ons. 
We hadden bezoek van Johan de Jong en later van Frank Majoor. 
 
Kees van Kleef en Leo Oudejans  

 
6 oktober 2007 

Vandaag opnieuw een dag die begint met laaghangende bewolking, weinig wind en dauw 
op de netten in de rietsecties. Opvallend weinig vogels lieten zich horen. De Goudhaan 
deed het aanvankelijk nog redelijk goed, maar de andere oktobersoorten van deze week 
waren maar zeer beperkt aanwezig. Tjiftjaf en Zwartkop ontbraken vrijwel. 
We dachten in de loop van de morgen een heel rustige dag wat vogels betreft te krijgen. 
Het bezoek van SOVON-kantoor zou het wellicht zonder vogels moeten doen. Gek 
genoeg namen de aantallen aan het eind van de ochtend weer wat toe. Vooral de 
Koperwiek en ook regelmatig een Merel hielden ons aan de praat. Mede dank zij een 
redelijk slotrondje eindigde de Koperwiek vandaag op 35 verse vogels. Goudhaantjes 
bleven steken op 17 en Roodborst klom in de loop van de middag ook nog naar 17 verse 
vogels. We vingen 1 Goudhaan van eerder uit de zeereep. 
Waarnemingen waren vandaag opnieuw beperkt. We hoorden enkele Boomleeuwerikjes 
overkomen. Bij de ringtafel werd verspreid over de dag drie keer een Bladkoning 
gehoord. Twee keer werd een overvliegende Grote gele kwik gehoord. Een roepende 
Beflijster werd zowel bij de berken achterin sectie 5 gehoord als bij de ringtafel richting 
toegangspad/ponyweide. Sperwers werden enkele keren laag over het glop vliegend 
gezien, maar niet bij de netten. 
In de namiddag kwamen er zeer regelmatig kleine groepjes Koperwieken met enkele 
Merels vanuit het zuidwesten laag aanvliegen, die in het glop en omgeving gingen zitten. 
Het aantal rondvliegende ganzen neemt gestaag toe. In de polder waren veel meer dan 
de afgelopen dagen groepen Goudplevieren te horen. 
Het bezoek hield ons de gehele dag druk. De groep SOVON-medewerkers hadden een 
redelijk geanimeerde excursie met koffie van Emmie en met het belangrijkste golfje 
Goudhaan. Daarna kwam onze tekenverzamelaar Martin Duisterwinkel kijken of Henri er 
was. We hebben hem de 8 teken van de goudlijster (voor de goede orde uit 2004) 
meegegeven voor de liefhebbers uit Wageningen. Hij kon zo al met het loepje zien dat 
het geen normale europese tekensoort was. Voor en na het SOVON bezoek was onze 
vaste groningse bezoekster van de partij. Onze webmaster heeft zich ook nog een tijdje 
op de hoogte laten stellen van onze vorderingen en teleurstellingen. Tot slot is met de 
middagboot Niels Bronsgeest de ploeg komen versterken. 
 
Kees van Kleef en Leo Oudejans later aangevuld met Niels Bronsgeest. 

 
7 oktober 2007 

Een prachtige heldere ochtend met zware dauw op de netten. We hebben in het donker 
een eerste ronde gelopen om de dauw uit de netten te schudden, omdat we dachten dat 
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er ook vandaag wel veel goudhanen zouden zijn of komen... Ja inderdaad we hebben 
totaal vijf goudhaantjes gevangen!! Het werd echter een hele rustige dag, die je ook zou 
kunnen samenvatten onder de kop het kan ook te mooi weer zijn. Er was amper sprake 
van enige zichtbare of hoorbare trek. Maar als je goed met de kijker keek was er af en 
toe wel degelijk sprake van trek van lijsters en vinkachtigen. Het ging echter allemaal 
zeer hoog over. We hebben wel een paar keer grotere groepen grauwe ganzen recht uit 
zee van flinke hoogte zien aankomen en over het eiland en de waddenzee naar het 
zuiden zien trekken. 
In het glop zaten weinig vogels, de eerste rondjes waren zeer bescheiden. Daarin waren 
verse zwartkoppen en hervangsten van roodborsten dominant. Later op de dag kwamen 
er net als de afgelopen dagen weer lijsters vanuit het zuidwesten binnen, die een plekje 
zochten in en om het glop. Niet alleen koperwieken maar ook een wat groter aantal 
merels dan de afgelopen dagen. 
In de half acht ronde in de schemering werden we opnieuw verrast in de paardenweide 
(inmiddels trouwens feitelijk weer schapenweide). Er hing op exact dezelfde plek als de 
velduil nu een adulte ongeringde houtsnip. 
Zoals elke avondronde leverde die van vandaag ook weer een soort op die we de hele 
dag niet hadden gehoord of gezien. In dit geval waren het twee barmsijsjes, waarvan er 
een een hervangst was van een vogel die vorig jaar in het glop was geringd en in de 
tussentijd niet was teruggevangen. 
Als waarnemingen moeten we in elk geval vermelden dat er de hele ochtend en een deel 
van de middag ten minste 1 bladkoning in het glop aanwezig was. We hebben 
vastgesteld dat het een geringd exemplaar betrof; Ook een beflijster hebben we twee 
keer duidelijk gehoord, maar niet gezien, laat staan gevangen. Er vloog één maal een 
grote gele kwik over. Sperwer en buizerd hebben we beide maar 1 keer gezien. Kepen en 
vinken kwamen in de middag frequent voor, maar slechts twee kepen werden gevangen. 
Opvallend was ook dat er wel veel goudhaantjes aan de zonnige zuidelijke buitenkant 
van het glop te zien en te horen waren, maar in het glop vrijwel geen. 
Bezoek hadden we vandaag weer voldoende. Vijf adulten in de reguliere excursie, die ook 
ons fooienpotje vulden, omdat ze enthousiast waren over wat ze hoorden en zagen. Er 
was een bevriend stel van Kees van Kleef uit Emmen en ook onze vaste jaagster op 
zeldzaamheden uit Groningen was twee maal een poosje present. 
Henri is naar Vlieland vertrokken en Hanneke naar huis. Ook Niels zijn weekend was al 
weer om en ook die is met de avondboot vertrokken. Inmiddels was ter versterking 
Sandra Bouwhuis aangekomen. 
 
Kees en Leo groeten jullie. 

 

 

Week 41 
 
8 oktober 2007 

Hoewel er gisteravond laat sprake was van kletsnatte netten door dauw, waren de netten 
vanmorgen vrijwel geheel droog. Er klonken aan alle kanten roepjes van koperwieken en 
vinken met in mindere mate ook kepen, maar er hing vrij weinig in de netten. In de loop 
van de morgen werd duidelijk dat het een zeer rustige dag werd. Het gekke was dat er 
sprake was van een vrijwel constante stroomlaag naar zuidwest vliegende lijsterachtigen 
(95 % koperwiek), maar dat ze niet in het glop gingen zitten. Van twee bezoekers 
hoorden we ook dat het in de duinen letterlijk ritselde van 1000-den koperwieken. Dat 
leverde in de avond nog een slotrondje op van bijna 20 koperwieken. Er vielen er velen 
in op de moerassige delen van het glop, maar het leek af en toe wel of ze de netten 
zagen staan vanuit de lucht. Ze kwamen vaak vrijwel loodrecht uit de lucht 
zakken.Verder vandaag geen bijzonderheden. 
De dag eindigde met de bescheiden hoeveelheid van 70 verse vogels en 13 hervangsten, 
waarvan er drie uit de zeereep kwamen. We hoorden weinig roepende waterral en we 
vingen maar 1 terug van eerder dit jaar. Er was 's morgens nog een paar keer sprake 
van een roepend bladkoninkje, maar vanmiddag is deze soort niet meer gehoord. We 
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hoorden ook twee keer een beflijster. Sperwer en buizerd werden slechts spaarzaam 
boven het glop gezien. In de middag werd een man sperwer gezien die van onderuit de 
sectie 0 opvloog. Ter plekke bleek dat een ongeringde koperwiek was geslagen en 
gedeeltelijk was geconsumeerd. 
De afgelopen dagen hebben we diverse malen schapen moeten bevrijden die met hun 
kop en nek waren verward in het raster dat was gezet door de schapenweide. Vandaag 
lag er al een voor dood op zijn rug, die we met de nodige moeite hebben kunnen 
losmaken. Later op de dag bleek dat ze een deel van het raster geheel hadden geslecht 
en met z'n allen aan de verboden kant liepen. Helaas bleek er ook een bij onze netten te 
staan, die toen wij naderden met een deel van maar liefst twee netten rond de kop het 
op een rennen zetten. We hadden de betrokken beheerder al eerder gebeld over het 
raster dat niet voldoende onder stroom stond. We hebben dat vandaag nog een tweede 
keer indringend gedaan, maar tot op heden geen reactie gekregen. We hebben helaas de 
gehele sectie 6 voorlopig maar hoog dichtgeschoven.De gesneuvelde netten zullen we 
geheel moeten vervangen. 
Vandaag bezoek gehad van mensen van politie en AID. Uitgebreid laten zien wat we 
doen en geanimeerd gesproken over de verschillende aspecten van de regelgeving rond 
vogels houden en vangen. Ook een helper van de ringgroep op Meyendel kwam op 
bezoek en heeft een poosje meegekeken. 
Vandaag geen andere vermeldenswaardige waarnemingen gedaan dan de al genoemde. 
 
Sandra, Kees en Leo. 
 

9 oktober 2007 

Al weer een rustige oktoberochtend, met opvallend weinig trek te horen. Er waren wel 
groepjes lijsters, meest koperwiek maar ook wat merel en zanglijster. De eerste rondjes 
waren mager met vooral opvallend het ontbreken van roodborst. In de loop van de 
ochtend druppelden steeds meer groepjes en groepen koperwieken vooral vanuit het 
zuidwesten het eiland weer op, Opvallend dat er vandaag opmerkelijk veel meer 
kramsvogels, niet alleen te horen waren maar ook daadwerkelijk in de hogere bomen 
rond het glop gingen zitten. Het bleven tamelijk magere rondjes maar wel met af en toe 
kleinje verrassinkjes. Een vuurgoudhaan of een paar gewone goudhaantjes. Ook vingen 
we in de middenkooi een waterral terug. 

 
In de middag hing er even voorbij de kruising met sectie 8 de soort van de dag. Nieuw 
voor ons maar ook nieuw voor de baan: een 1kj buidelmees. Puntgaaf maar we vonden 
hem of haar tamelijk flegmatisch reageren. Om te voorkomen dat voor ons een 
probleemgeval zou opdoemen hebben de vogel snel afgehandeld en na een paar foto's 
weer losgelaten. Met het heldere buidelmeesgeluid verdween het vogeltje tussen de 
bomen. 
De laatste avondrondjes werden weer zoals verwacht flink wat koperwieken en een paar 
merels. We hebben het wat anders aangepakt. In de relatief korte periode van aankomst 
om te gaan slapen hebben we ons verspreid in het terrein opgesteld, zodat we zonder al 
te veel beweging de invallende vogels direct konden pakken. De teller voor koperwiek 
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stond vandaag op 60 stuks stil. Voor een niet geluidsjaar heel aardig dachten we. De 
koperwiekenstroom is naar onze verwachting nog niet opgedroogd. Er zijn er heel veel 
gaan slapen in het glop en omgeving. Morgenochtend zullen we er daar nog wel een paar 
van scoren. 
De problemen met de schapen lijken opgelost. De beheerder bleek niet op het eiland te 
zijn, waardoor onze telefoontjes ook niet konden worden opgepikt. Ruud Koedijk is na 
ons bezoekje direct gekomen en heeft de rasteropstelling aangepast. Het staat nu vlak 
bij onze netopstelling met meer stokken. De schapen hebben nu veel meer ruimte. 
Kijken of het goed gaat. We hebben de netten nu weer open en er ook koperwieken in 
gevangen. 
Sperwers waren in en om het glop veel actiever dan de afgelopen dagen. Helaas waren 
we er steeds niet op tijd bij, om er één bij de netten te pakken. Sandra wil er morgen 
echt een uit het net halen. 
Er waren vandaag geen bijzondere waarnemingen. Alleen het bladkoninkje hebben we 
vanmorgen nog gehoord. Achterin het glop was een groepje rietgorzen neergestreken. In 
de lucht boven het eiland klonk vandaag voor het eerst voor ons waarneembaar de roep 
van groepen rotganzen. 
 
Sandra Bouwhuis, Kees van Kleef en Leo Oudejans 

 
10 oktober 2007 

Alweer bewolkt, maar droog en opnieuw zonder dauw. In de eerste ronde weinig vogels 
maar wel wat beter dan gisteren. Een aantal koperwieken, een waterral en een paar 
merels. Het aantal koperwieken in en om het glop is zeer duidelijk afgenomen. Roodborst 
en zwartkop ontbreken opnieuw bijna geheel. Er zijn wel een paar goudhanen. Vandaag 
hadden we afgesproken te gaan voor een buitenlander en jawel: we vingen een 
goudhaan met een Stockholm ring. Sandra heeft een smsje gestuurd naar een vriend die 
aan de universiteit van Lund werkt, maar helaas kon ook hij niet rechtstreeks in de 
databank om te achterhalen wat er over dit vogeltje te vertellen is. In de middag werd 
het rustiger in het glop, maar we vingen toen in sectie 9 een tweede buitenlander. Dit 
keer was het een merel met een engelse ring. De middag leverde ook nog twee nieuwe 
vuurgoudhaantjes op en nog een paar waterrallen, waaronder twee die we vorig jaar hier 
geringd hebben. 
Sperwers waren bijna niet in het glop aanwezig, maar er was er één bij herhaling actief 
even ten westen van het glop in de buurt van Vredenhof. Waarnemingen van enig belang 
hebben we vandaag niet gedaan. Ook nu weer putters, kramsvogels, een paar 
barmsijsjes. Op de meteopaal zat vanmorgen de vaste (?) buizerd. Ook in de middag was 
deze vogel regelmatig aan de zuidwestkant van het glop te vinden. 
Aan het eind van de middag vertrok de hoofdmacht van koperwieken en zanglijster in 
korte tijd. Het aantal slapers in en om het glop is daardoor beduidend lager dan gisteren. 
Toch ving Kees in de laatste ronde nog meer koperwieken dan we verwacht hadden. De 
eindstand stond uiteindelijk op 38 verse vogels. Vanmorgen vingen we een van de 
bladkoninkjes terug van 5 oktober. In het tweede deel van de middag vingen we in sectie 
8 nog een nieuw exemplaar. Wij zijn tevreden over deze dag. Morgen zullen we het met 
opnieuw minder koperwieken moeten doen. 
Vanmorgen hadden we bezoek van Herman Leijs. Vanmiddag is Matty Berg aangekomen 
met gloednieuwe brandblussersà Tja ook belangrijk. Morgen vertellen we twee groepen 
potentiÙle biologiestudenten aan de VU wat we hier doen en hoe leuk het is om je te 
verdiepen in het bestaan van die gekke beestjes die we vogels noemen. Sandra gaat ze 
vertellen hoe leuk het is om met koolmezen echt de diepte in te gaan. Hoe reageert de 
één anders op omstandigheden en waarom? Hoe succesvol zijn die verschillende 
individuen daarbij? 
Morgen hebben we opnieuw mooi weer is ons beloofd, maar wie belooft ons ook vogels? 
 
Sandra Bouwhuis, Kees van Kleef en Leo Oudejans 
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11 oktober 2007 

Zwaar bewolkt met dauw op de netten. Vandaag werd duidelijk dat er aankomst van 
rallen was geweest. Je hoorde meerdere rallen roepen, er zaten er direct ook in de 
kooien en er lag bij serctie 8 een ral die was gepredeerd. Ook zag Leo er drie bij elkaar 
lopen op het pad bij het begin van sectie 5. De eerste rondes bestonden vrijwel geheel 
uit waterral en lijsters, te weten koperwiek en merel. Er zaten maar heel weinig kleinere 
vogels bij in de eerste rondjes. De eerste ronde werd echter vooral bepaald door de 
vangst van een kerkuil in alweer het zelfde net van sectie 6 dat al meer spannende 
vangsten had opgeleverd. Later werd de variatie gelukkig iets groter Daarvan profiteerde 
vooral de eerste VU-excursie van aankomende studenten biologie. We vingen aan het 
eind van de ochtend naat wat kleinere vogels zoals mezen, maar ook nog steeds een 
paar waterrallen. In het begin van de middag leverde een rondje op de terugweg ineens 
een ongeringd ijsvogeltje op. Aan het eind van de middag kwamen er wat meer 
koperwieken in het glop. In de slotrondes gaf dat een extra opleving op van een enkele 
merel en circa 15 koperwieken. 
De excursie van potentiÙle biologiestudenten aan de VU van 16 mensen leverde 
aandachtig publiek op dat pas na een bezoek van circa 2 1/2 uur weer vertrok. 
Morgenochtend komt de andere groep. Tijdens de ochtendexcursie verschenen er nog 
drie andere onbekenden. Die hebben we weer weggestuurd, onder vermelding van de 
mogelijkheden van de ecxcurdie van komende zondag. Verder is Herman Leijs nog weer 
even geweest. 
Er waren vandaag opnieuw relatief weinig waarneminigen. Alleen sperwers waren zeer 
actief en we zagen geregeld twee buizerden. Bij het meteostation werd 's middags een 
juveniele blauwe kiek gezien. Ook het bladkoninkje werd 's morgens nog een paar keer 
gehoord. Zeer de moeite van het vermelden was de vangst van een adulte pimpel, die in 
2002 als een 1 kj was geringd op het glop. De vogel is in dat jaar 6 keer teruggevangen 
en daarna niet één keer meer, maar vandaag was deze geemigreerde(?) vogel terug! 
Ook vandaag hoorden en zagen we regelmatig kramsvogels, maar vangen deden we ze 
opnieuw niet.. 
 
Sandra Bouwhuis, Kees van Kleef en Leo Oudejans 

 
12 oktober 2007 

Een rustige dag. Het had vannacht wat meer gewaaid dan de afgelopen dagen dus er zat 
aardig wat blad in een aantal secties. Van de potentiÙle VU-studenten waren twee 
jongens al om half acht aanwezig om te kijken hoe het gaat, dus die hebben goed mee 
kunnen helpen met bladplukken. Het werd een stille ochtend met wat merels, waterrallen 
en een paar mezen. Wel genoeg vogels om de tweede groep van de VU het ringwerk te 
kunnen vertellen en te laten zien. Vooral de waterrallen maakten indruk. De 
belangstelling voor ons verhaal was goed. Leuke vragen en discussie over nut en 
noodzaak van allerlei aspecten. 
Na het vertrek van de groep was het even rustig maar de vogels druppelden in klein 
aantal wel door met vooral wat terugvangsten. Het bladkoninkje van een paar dagen 
eerder liet zich nog een keer vangen. Ook vingen we een Kleine Barmsijs niet van ons. 
We weten niet of Ardie ook Barmpjes vangt in zijn tuin. We hebben vanwege het vele 
eikenblad een klein stuk van het net in sectie 6 vandaag tijdelijk gesloten. 
Wat later op de middag was er een plotselinge duidelijke toename van kramsvogels rond 
en boven het glop. De avondpiek van koperwiek was weer wat minder dan gisteren, 
totaal slechts 20 waaronder nu wel een paar met een lager gewicht. Van de regeklmatig 
gehoorde rietgorzen vingen we er niet één. 
Er zijn veel meer brandganzen binnen gekomen dan de afgelopen dagen. Ze lieten zich 
de gehele dag in de polder zien en horen. We kregen na het bezoek van de VU-mensen 
ook nog bezoek uit Groningen. Bovendien stapte Theun Talsma met Herman Leijs uit z'n 
jeep om eens even bij te praten. De meermaals aangekondigde mensen van de VU die 
over veiligheid in en om de VU-gebouwen gaan, hebben we nog niet gezien. 
Boven het glop waren weer een paar sperwers actief, er vloog een groepje watersnippen 
over en we hoorden een paar keer een grote gele kwik. De vaste buizerd vloog weer een 
paar keer van de hoge paal op het meteoveldje. 
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Van Sandra kregen we nog bericht dat het goudhaantje met de zweedse ring van 
eergisteren eind september in het noordelijk deel van Zweden was geringd! 
Een onder spullen bedolven Symen Deuzeman zagen we heen en weer pendelen in 
verband met de voorbereidingen van de wadvangsten voor de komende dagen. Morgen 
onze laatste ochtend en de overdracht aan Kees Oosterbeek en André Duiven. 
 
Sandra Bouwhuis, Kees van Kleef en Leo Oudejans 

 
13 oktober 2007 

In nevelen gehuld 

De vangdag begon stil zowel qua wind als vogels. De hemel was geheel onbewolkt, maar 
na 08.00 uur trok er een dichte mist over het eiland. De eerste ronde bracht 14 vogels, 
daarna werd het een stuk rustiger, met in de tweede ronde 4 vogels. Wel zijn er diverse 
Rietgorzen aanwezig in het vangterrein. 
Gedurende de hele dag roept er wederom een Bladkoninkje bij de ringtafel en roept er 
regelmatig een Havik bij sectie 2. Om een uur of elf arriveren Wim Fokker, Symen 
Deuzeman en José van Megen. Zij verzorgen vanaf 12.00 uur de overdracht totdat Kees 
Oosterbeek en gezin om 14.30 uur arriveren. 
Rond vier uur trekt de mist op en wordt het een aangename namiddag. De vangsten 
rommellen de hele dag wat door met een bescheiden eindspurtje van zo'n 15 invallende 
lijsters in de schemering. Aan het eind van de dag zijn er waarschijnlijk evenveel partjes 
fricandel genuttigd als er vogels gevangen zijn. 
 
Kees Oosterbeek cs 

 
14 oktober 2007 

IJsvogel revisited 
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Numero zeven dit jaar en de dertiende in totaal hing in de ochtend in de netten. Dat 
maakt dit seizoen tot een waar Ijsvogeljaar. Verder een sperwer in de grofmazige netten 
van sectie 6, waarmee ook dat aantal dit seizoen imposant begint te worden. Een deel 
ervan kunnen we toeschrijven aan het gebruik van grofmazige netten, maar er zitten er 
ook weer veel. Benieuwd waar het totaal op uit gaat komen dit jaar. 

De dag bleek nog een verassing in petto te houden. Het rondje van 17.00 uur leverde 
een heuse Radde's Boszanger op. Er was eerst nog enige twijfel over de exacte 
determinering omdat ook Bruine Boszanger een reeÙle mogelijkheid leek te zijn. Na 
enige studie bleek het toch een 1e kj Radde's te zijn. De tweede voor het Glop, hoeveel 
er verder nog geringd zijn in Nederland weten we niet, maar veel zullen het er niet zijn. 
Leuk genoeg voor een foto-pagina! 
 
Kees, Symen, Wim en André. 

 

 

Week 42 
 
15 oktober 2007 

Day after syndromen 

Nadat gisteren de Radde's Boszanger gezond en wel de wijde wereld in was gevlogen 
werd er druk gespeculeerd over een eventuele andere boszanger die we nog graag in de 
netten hadden gezien. De Bruine zou leuk zijn en een Kroonzanger ook wel! Waar er één 
boszanger rondscharrelt kunnen er natuurlijk best meer volgen. Verdere spectaculaire 
vangsten bleven evenwel uit. 
Wel onverwacht is een vrouwtje Sperwer dat er in de hoek van sectie één en twee in 
knalt, om na een half uur gevolgd te worden door een tweede, dit keer een mannetje, 
maar ook bij dezelfde plaats. Een Vuurgoudhaan is ook wel weer eens leuk maar verder 
is het vooral veel en veel blad (zonder zangers) in de netten. 
De aanwezigheid van vogels lijkt iets af te nemen en de wind wat toe. 
 
André G. Duiven en Kees Oosterbeek 
 

16 oktober 2007 

Dat was een heel korte indiaanse zomer. 

Het weer is omgeslagen in negatieve zin. Alhoewel het vrijwel de hele dag droog blijft 
(met alleen 's avonds een paar onbetekenende drupjes) is het weerbeeld nu toch bepaald 
herfstig te noemen. De teller blijft onder de twintig (vers geringde vogels) staan en de 
meest bijzondere soort is een Sijs. De jaarlijkse delegatie van de JNM komt langs om 
voor morgen een excursie te regelen. 
Op instructie van Natuurmonumenten sluiten we de hele sectie 6, omdat de Soay-
schapen bij voortduring in het mobiele schapenraster verstrikt raken. Nadat dit gedaan is 
staat zowat de gehele kudde ieder rondje ook inderdaad bij en onder de netten. Blijkbaar 
is het gras hier niet te versmaden. 
 
André G. Duiven en Kees Oosterbeek 

 
17 oktober 2007 

Passerende fronten. 

In de ochtend worden wij wakker onder begeleiding van gestaag neerdruppelende regen. 
Dat betekent ieder half uur langs de netten en levert in het eerste rondje zelfs een 
Waterral en een Kramsvogel op. De Waterral heeft mogelijk gereageerd op het 
rallengeluid dat we gisteravond hebben laten galmen over het Groene Glop; het diertje 
zat in een mistnet en niet in een kooi. De geplande excursie van de jnm'ers lasten we af 
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en na de melding dat er een Zeearend is gesignaleerd op het eiland verlaten ze 
spoorslags het glop onderwijl de prachtige, ietwat verregende, mannetjes Havik 
negerend waarmee Kees net aankomt. De Havik is al geringd en niet door ons. Nadat hij 
wordt losgelaten gaat hij een poosje in een berk naast het toegangspad zitten, ongeveer 
10 meter van de ringtafel vandaan. Daphna komt iets later terug van het dorp en weet te 
melden dat een Havik met moeite een Ekster versleept ter hoogte van Holwerda, dat is 
wel heel sterk werk (als het tenminste dezelfde Havik is, wat wij aannemen). 
Het regent gestaag door tot een uur of drie en daarom hebben we het daggeluid vandaag 
maar achterwegen gelaten. Net als de regen druppelen de vangsten ook een beetje door, 
met nauwlijks enige opleving tijdens de opklaring in de namiddag. Ondanks het lage 
aantal vogels (25) is het soorten-tableau bepaald opmerkelijk: Na de Havik vangen we 
aan het eind van de ochtend een IJsvogel, in de loop van de middag een 
Vuurgoudhaantje en in het eennalaatste rondje vangen we de Raddes terug. Voorwaar 
niet onaardig voor een regenachtige dag in 't Glop. 
 
André G. Duiven en Kees Oosterbeek 

 
18 oktober 2007 

Ratten Knallen. 

Fikse buien met veel wind, oftewel veel bladeren en een enkele elzenprop in de netten. 
We hebben de geluidsinstallatie zo ingesteld dat de nanacht boven het Glop weergalmt 
van het Rallengekrijs. Deze metafysische praktijk heeft duidelijk invloed op de vangsten: 
in de tweede ronde een Bruine Rat in kooi 3, rond een uur of twaalf twee Zanglijsters in 
kooi 2 en tenslotte rond een uur of vier één Waterral... 
De uitgestelde JNM-excursie komt om tien uur; 25 juvenielen verdringen zich rond de 
ringtafel in de hoop op een Raddes of nog erger, helaas hebben we niet meer te bieden 
dan een Kramsvogel, een Goudhaantje (ooh wat lief) en wat Merels. Na de excursie 
sukkelen we wat verder met in elk rondje wat lijsters en zo nu en dan een groepje 
mezen. Opvallend was een groepje Staartmezen met opeenvolgende ringennummers van 
elders, waarschijnlijk afkomstig van de Zeereep. Het ziet er dan ook niet naar uit dat we 
veel vogels gaan ringen deze dag, oftewel tijd voor andere zaken: met de freewheeler 
het nodige zand over de baan gekruid. 
De laatste twee ronden brengen ons echter nog 15 invallende Merels en wat 
Koperwieken. VERSCHE AANKOMST! En dat ondanks het ontbreken van sectie 6! 
 
André G. Duiven en Kees Oosterbeek 

 
19 oktober 2007 

Merel inval! 

Het eerste rondje maakt duidelijk dat er vandaag meer Merels op het eiland zijn. 
Daarnaast ook redelijk wat Koperwieken en wat meer Roodborsten, waardoor het totaal 
aan gevangen vogels deze dag flink omhoog schiet. Een voorbode van de eerste 
merelinvaise dit jaar? 
In de zeereep is ook gevangen door de Calidristen, maar daar speelde de harde wind ons 
parten en viel het aantal vogels tegen. De regen bleef beperkt tot een enkel miezerig 
buitje. 
 
André G. Duiven en Kees Oosterbeek 

 
20 oktober 2007 

Changing of the guards 

Om 12.00 heeft Holmer met familie en Jan Brouwer de aanwezige ringers Kees 
Oosterbeek met familie en André Duiven afgelost. Geen idee wat er voor zich voor 12.00 
heeft afgespeeld. Daarna wel. In het Glop zitten behoorlijk wat Merels, Koperwieken, 
Vinken, Kepen, Sijsen en Barmsijsen. Ik had verwacht een volledig verdronken Glop aan 
te treffen, maar niets is minder waar. Er zijn behoorlijk wat droge plekken te vinden. Het 
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eerste rondje levert al flink wat vogels op. De volgende rondjes lopen we precies 
andersom met de nodige gevolgen. Er stuiven flinke aantallen Merels het bos in. Bij 
sectie 6 zetten we een paar netten open, maar dan zodanig hoog dat de geiten er niet bij 
kunnen. Het levert uiteindelijk 6 vogels op. Bij de lange losse sectie van 5 zitten 
ongeveer 100 Vinken en Kepen op het veld bij een plasje te drinken. We komen op het 
goede moment uit de goede richting waardoor we een paar Vinken en een Keep 
verschalken. En zo loopt het aardig door. 
's Middags staat plotseling Bas (JNM) op de stoep met een dode Havik. Het blijkt de NVO 
van een paar dagen geleden. Hij lag 100 meter verderop en was volledig 
uitgemergeld....vliegspier 0. Bas gaat de ring melden bij het VT. 
Barbara was ik al op de boot tegen gekomen, waar ze me enthousiast op een Zeehond 
wees... voor de kinderen, die het natuurlijk prachtig vonden. De hele dag kwam ze af en 
toe langs, doodsbang dat ze iets geweldigs zou missen. Op de vraag wat haar mobiele 
nummer was keek ze mij enigszins glazig aan. 
Op dezelfde boot zat Christiaan Both met familie. Ook zij kwamen langs voor een bezoek. 
Daarmee was het Glop met de lunch een drukke bedoening: 8 kinderen, 11 volwassenen 
en een hond. Daphna had heerlijke dingen bewaard en dat was een waar welkom! 
Tijdens de avondronde kwam een aantal Merels slapen in het Glop, maar ik had de indruk 
dat de meeste juist vertrokken. Op een tweeter bij sectie 8 heb ik vandaag wat vreemde 
Phylloscopen afgedraaid. Vooralsnog nog geen resultaat, maar je weet maar nooit. En 
dan de vogelknallers van vandaag: een Tjiftjaf met een AJ-ring. Verkeerd geringd zie ik u 
denken, maar de Noren hebben 2.0 ringen die beginnen met AJ. Het was een Stavanger! 
De andere knaller was de Taigaboomkruiper. De wens van Kees kwam dus op de valreep 
nog uit. 
Evert-Jan is vandag langs geweest om over het publiceren van de terugmeldingen te 
praten. We gaan kijken of we Google-kaartjes kunnen gaan gebruiken om de 
terugmeldingen te plotten. Dan kunnen we Beflijster tonen die op Helgoland 
gecontroleerd is en de Vink die eerst in Noorwegen gecontroleerd is en jaren daarna in 
Denemarken dood werd gevonden. 
Wat een heerlijke begindag! En dan te bedenken dat de voorspelling voor de komende 
dagen erg goed zijn! 
 
Holmer Vonk 

 
21 oktober 2007 

De zoete inval 

De vroege ochtendronde voor de Houtsnip levert niets op. Bij sectie 8 heb ik een kleine 
tweeter met exotische roepjes neergelegd. Het blijkt aan het eind van de ochtend niets 
aantoonbaars opgeleverd te hebben. 
In de uren erna komen er in het Glop regelmatig Merels en Koperwieken binnenvallen. 
Het eiland schijnt vergeven te zijn van de Merels. Zelfs op het strand zitten ze. 
Het weer is erg somber en grijs. Om 10.00 begint het heel langzaam te regenen. Als 
Barbara om 11.00 binnenfietst regent het al iets meer dan motregen. Barbara heeft 
gisterenavond gebeld of ze vandaag weer langs mocht komen. Ze is er stellig van 
overtuigd dat we een leuk zangertje gaan vangen. De EIG IJsvogel is geen zangertje 
maar maakt haar dag helemaal goed! 
Om 12.00 speelt zich een apart maar bekend fenomeen af. Er vliegen ineens grote 
groepen Koperwieken en Vinken strak van west naar oost. Het gaat om vele honderden 
vogels die we alleen al vanuit het Glop zien. Blijkbaar worden er correctievluchten 
gemaakt. 
Om 13.30 belt het bezoekerscentrum dat er 6 excursiegangers zullen komen. Intussen 
zijn Ardie, Gea; Ellen, Maartje en Tijmen gearriveerd. Als ik om 13.50 (OK, beetje aan de 
late kant, maar er zullen toch niet veel vogels zijn) een rondje ga lopen blijken er in 
sectie 2 zo¦n 15 lijsters te hangen. Uiteindelijk levert het een rondje van 25 op. De 10 
excursiegangers krijgen vogel na vogel te zien. De vier excursiegangers die zich niet 
aangemeld hebben lappen samen 8 euro. Eerlijk is eerlijk. 
Wim Fokker is om ongeveer 15.00 langs geweest na een succesvolle Calidris-week. 
Symen Deuzeman komt langs voor het afsluiten van de kasten en de week. Ondertussen 
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ringt hij nog 6 lijsters terwijl ik kan eten. De avondronde levert nog een reeks Merels op. 
 
Holmer Vonk 

 

 

Week 43 
 
22 oktober 2007 

En toen kwamen de mezen 

Ik zat er al op te wachten. Ik wist hoe ik het aan zou moeten pakken, en toch liet ik mij 
lichtelijk verleiden. Henk Lichtenbeld kwam in de ochtendschemering al aan om een 
ochtend mee te ringen. 
Er waren wat Merels, maar niet in grote aantallen. Om 10.00 begon het roepen van 
mezen rond het lab en de 3 rondjes erna vingen we al wat clubjes Koolmezen en 
Pimpels. 
Om 13.00 zagen we in sectie 7 tientallen mezen hangen. Snel uithalen en netten dicht... 
en toen bleken er in sectie 3 ongeveer 70 mezen te hangen. Oh oh. Uithalen en nog eens 
uithalen. Zo snel mogelijk alle lege netten in de buurt gesloten, maar alles sluiten in een 
paar minuten was niet mogelijk. Ardie was niet bereikbaar. 
De redding kwam van Jan Buttinger en schoonzoon. Totaal geen ervaring met ringen, 
maar erg sterk in het sluiten van lege netten, open doen van bunnetjes en een 
statusupdate geven wat er nog overal hing. Uiteindelijk tot 17.00 bezig geweest met 
uithalen en netten sluiten. Bij terugkomst bij het lab waren alle bunnetjes en zakjes 
gevuld. Aan het net hebben we diverse vogels weer direct vrij gelaten. In het Glop zong 
het nog van de mezen. Er vlogen er nog honderden rond. 
Om 18.15 was alles weggeringd en ben ik met gesloten netten gaan eten. 
Morgen doe ik eerst een paar netjes open om het aan te kijken. Ik heb nu meegemaakt 
hoe snel het met de mezen kan gaan. Overigens gingen alle mezen van west naar oost 
over het eiland!! 
Enno Ebels kwam nog langs op het moment dat de Bladkoning gevangen werd tussen de 
Pimpelmezen.. 
 
Holmer Vonk 
 

23 oktober 2007 

De day after 

Gisteren heeft mij geleerd dat ik toch wel veel aan kan, maar tijdens het openen van de 
secties 1,2,6 en 7 begreep ik direct weer wat mijn beperkingen zijn. Tijdens het openen 
van 2 blijkt het geritsel in een holletje onder een Zwarte els een slapende Pimpel te 
zijn... en ik begin bijna op slag te zweten. Tijdens het doodstil openen van 6 begint een 
Winterkoning te zingen, 2 seconden later gevolgd door de roep van 10-tallen Koolmezen 
uit de eikjes. De boodschap is voor mij wel duidelijk: blijf voorzichtig. 
De paardenwei glinstert van de rijp. Het heeft gevroren en dat is te zien en te voelen. 
Wellicht dat de kou de Houtsnip gebracht heeft die op de grens van 2 en 3 uit het bos 
wegvliegt. Vanaf het eerste licht vliegen er weer veel mezen rond. De sperwers hebben 
er ook zin in. Het net op de grens van 2-3 met grote mazen werkt uitstekend. 2 jonge 
sperwer-mannen blijven er goed in hangen. Zo goed zelfs dat ik eerst de Merels in de 
directe nabijheid uithaal. 
De JNM komt met 2 groepen: 11 en 13 mensen. Ook 2 ouders willen het wel eens zien 
en ze betalen 10 euro samen. 
De hele middag blijven de mezen vliegen. In het donker hangen er nog eens 40... zucht. 
Mijn handen zijn rood geworden en overal zijn rode puntjes zichtbaar. Mijn kinderen 
kunnen nu zonder problemen de pimpels van de kolen onderscheiden. 
In de middag heb ik ook 0,9 en 8 geopend, maar deze heb ik aan het einde van de dag 
toch maar weer gesloten. Morgenochtend maar weer voorzichtig beginnen. De mezen zijn 
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namelijk nog niet weg. 
Gek genoeg heb ik nog geen enkele vreemde ring gevangen. Zou zo langzamerhand toch 
eens moeten gaan gebeuren. Het daggeluid heb ik vandaag helemaal niet gedraaid. Enno 
Eebels heeft vandaag net als Henk Lichtenbeld nog een ronde meegelopen. Toch wel 
handig zo'n tweede uithaler en mensen die de zakjes en bunnetjes vast houden. 
 
Holmer Vonk 

 
24 oktober 2007 

Mezen, overal mezen 

Net als gisteren hebben veel Koolmezen in de ponyweide geslapen. In de schemer 
beginnen ineens weer tientallen Koolmezen te roepen. Het blijven gekke vogels die 
mezen. Als je normaal veel van een soort op een dag vangt dan gaat dat geleidelijk, 
waarbij de eerste ochtendrondes de beste zijn en de aantallen over de dag iets afnemen. 
De mezen komen plotseling ergens op de dag massaal. Je kunt dus rustig bij het lab 
zitten en niet door hebben dat de netten helemaal vol lopen. Dat gebeurt dan meestal na 
10.00. Zo ook vandaag. De eerste rondes een paar mezen en rondjes van 5-15 vogels. 
Als ik om 11.00 sectie 8 open doe en naar sectie 7 loop, keer ik direct weer om om sectie 
8 direct weer te sluiten. Er hangen in 7 tientallen mezen. 
Met Ardie heb ik afgesproken dat hij mij s'middags voor een paar uur vervangt zodat ik 
met de familie wat kan gaan ondernemen (bezoek aan Teun Talsma en de herdershut). 
Als we toch samen (en met Enno) een rondje lopen hangen er weer tientallen mezen in 
7. Dit heeft Ardie nog niet eerder gezien. In een moordend tempo legen we de netten en 
lopen met 60 mezen naar het lab. Later blijken ook 1, 2 en 6 volledig vol gelopen te zijn. 
Sectie 7 zat om 13.00 al dicht. Ik kom terug om samen met Ardie alles leeg te halen. We 
sluiten alle netten en werken alles ook dit keer in een stevig tempo weg. De Fazant in het 
grofmazige net van sectie 6 wordt ook geringd. Wat een geweldige netten zijn dit toch. 
Overigens staat sectie 6 nog steeds erg hoog om te zorgen dat de kleine schapen er niet 
in lopen. Dit gaat uitstekend. We vangen er zelfs nog veel vogels mee! 
Een merel blijkt twee ringen te dragen. Een van vorig jaar en een van dit jaar. 
Vermoedelijk ben ik zelf de schuldige, maar ik moet het nog opzoeken. 
En vandaag dan toch een pimpel en Kool met een ring Niet Van Ons. Beiden van Ardie. 
Nog steeds geen buitenlanders! 
 
Holmer Vonk 

 
25 oktober 2007 

Mezen, overal mezen (bis) 

Zoals de andere dagen een voorzichtig begin. Plotseling beginnen weer overal mezen te 
roepen en dit keer zitten er ook Goudhanen tussen. De meeste Goudhanen hangen in de 
eerste ronde. Sommige rondes zijn erg rustig en sommige rondes zijn erg druk met 
mezen. De Houtduif hangt natuurlijk op hetzelfde moment als de mezen. Zo gaat het 
altijd. De Goudhaan Niet Van Ons is vermoedelijk niet van Ardie. Ben benieuwd waar ie 
wel vandaan komt. 
Rond 14.00 lijken alle mezen verdwenen. Het is gewoon stil in het Glop. Tot er een groep 
van 60 mezen over kwam vliegen. En toen begon het weer. 
Henk Lichtenbeld komt nog een paar uur meehelpen, wat het werken toch wel een stuk 
makkelijker maakt. De controleronde in het donker levert nog een Wintertaling op. Ardie 
heeft gisteren de achterste twee rallenkooien open gezet omdat de netten ernaast 
gesloten zijn. Ook vandaag waren ze open. 
 
Holmer Vonk 
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26 oktober 2007 

Mezen, overal mezen (bisbis) 

De dag begon met niet al te drukke rondes. Er kwamen wat Merels binnen die duidelijk 
een betere conditie dan gisteren hadden. Er waren ook meer adulte exemplaren bij. 
Om 10.00 een mooie ronde met veel Pimpels. Hierbij ook de eerste buitenlander: een 1 
kj Lituania. Ook een Stavanger tjif die we zaterdag ook al hadden. De ronde van 13.30 
was de verassing. Alles hing ineens helemaal vol met mezen. Out of the blue en ook 
schrikken geblazen. Na ieder net geleegd te hebben ook alles direct gesloten. Toen ik 3/4 
had uitgehaald heb ik ook Henk Lichtenbeld gebeld die direct kwam. Bouke Henstra heeft 
Ardie opgetrommeld voor een laatste restje vogels. In korte tijs hebben we alles weg 
geringd. Toen bleek vervolgens 9 weer vol te hangen. Mijn moeder had de kinderen al 
meegenomen, zodat ook Sylvia vol mee kon draaien. 
Hierna viel het weer helemaal stil met de mezen. De controleronde leverde in 6 nog een 
Ransuil die ik bij 3 al rond had zien vliegen! Hiermee hebben we dit jaar alle soorten 
uilen gevangen! 
Wat een dag met die mezen. Ik vermoed dat het nog dagen door zal gaan. Ik kan mij 
niet voorstellen dat het gaat stoppen! 
 
Holmer Vonk 

 
27 oktober 2007 

Beste mensen, 

Vandaag hebben de IJsselboy Holmer afgelost. Hij was zichtbaar afgevallen na een volle 
week pimpelen (letterlijk bedoeld). Helaas voor ons was de mezenzesdaagse voorbij, 
waarschijnlijk door het draaien van de wind naar zuid (Bf 3). Het was de hele dag 8/8 
bewolkt. 
Toch was het zeker geen slechte dag met vangsten over de hele dag verspreid. 
Waarnemingen in en boven het Glop: 2 x 1 overvliegende grote gele kwik, 2 x 1 
houtsnip, 2 x 1 grote bonte specht, groep van 200 kepen, enkele putters, 2 
overvliegende grote lijsters, enkele honderden pijlstaarten naar ZW en 1 havik. 
In de polder: een jagende man blauwe kiek, minimaal 20 watersnippen en 1 zwarte 
rotgans, bij de westerplas: 1 ijsvogel, en bij de jachthaven: 20 strandleeuweriken. 
Van de onbeverderde vrienden Evert Jan, Christian Both en Rob ? op bezoek gehad, en 
Barbara belde. 
Vanaf 19.00 uur het waterral-geluid aan gezet, want de vangsten tot nu toe staan ons 
niet aan. We gaan voor minstens 50 rallen komende week. 
Met speciale groeten aan Erik G. in het hoge noorden. 
 
Wil Gerritse, Gerrit Gerritsen, Henny van Vilsteren, Arno ten Hoeve en Janos Molnar 

 
28 oktober 2007 

De rust is weergekeerd 

Gisteravond het rallengeluid gedraaid tot 22.30 uur en vanochtend weer van 5.00 - 8.00 
uur. Dit leverde drie verse rallen op. Niet veel, de prognose was twaalf (slik). De 
vangdag verliep rustig, met vogels verspreid over de dag. In de ochtend nog enkele 
groepen mezen , daarna niet meer. 
twaalf excursiegasten (9 adult en 3 juv). Ondanks het feit dat we slechts 3 vogels 
konden tonen, hingen ze aan onze lippen. Pas na anderhalf uur namen we weemoedig 
afscheid van elkaar. Ook bezoek van BB en Ardi. 
Arno en Janos (geen artiestennamen) meden de excursie en gingen te voet vogelen. Ze 
kwamen opgewonden terug in het Glop door de waarneming van een Siberische Tjif en 
vier grote kruisbekken (gemeld op DBA-site). De tijd zal leren of deze vogels de boeken 
gaan halen. 
Henny vertrok met de middagboot, onder achterlating van de Ballantines, wat we goed 
Vonden. 
Als waarnemingen uit de polder zijn nog te melden: 300 goudplevieren, 114 wulpen, 1 
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slechtvalk, 200 overtijende steenlopers en 1 havik. 
 
Wil Gerritse en Gerrit Gerritsen, Arno ten Hoeve en Janos Molnar 

 

 

Week 44 
 
29 oktober 2007 

Gisteravond rallengeluid gedraaid van 18.00- 22.30 uur en vanochtend van 5.00- 8.00 
uur. Vannacht regende het regelmatig. De vangdag bleef helemaal droog en bewolkt. De 
wind was tot de middag ZW 3 Bft maar viel in de loop van de middag terug tot 1 à 2 Bft. 
Het was een nevelige dag. Vanaf 16.00 uur zon en nu (18.37 uur) is het bladstil. Hopelijk 
is het in de vertrekgebieden ook zo mooi. De vogeltrekverwachting is redelijk gunstig. 
Door de regen van de afgelopen nacht waren we niet al te optimistisch maar het viel 
reuze mee; vooral door mezen tussen 14.00 en 15.00. Daarbij twee pimpelmezen met 
vreemde ringen; mogelijk aan de vaste wal geringd. Ook vlogen twee groepen van 30-40 
mezen laag over het Glop naar het noordoosten. 
Waarnemingen in het Glop: vrouw blauwe kiek naar oost, grote gele kwik naar zuidwest 
en ruim 200 pijlstaarten van duin naar wad vliegend. 
Ook regelmatig groepjes barmsijzen in de lucht en twee gevangen waaronder één Grote. 
Kort bezoek gehad van Gerard Glerum en partner. We waren net druk met de mezen, 
dus helaas nauwelijks tijd een gesprekje te voeren. 
De schapen werden vandaag afgevoerd en plotseling liepen de ponies in de paardenwei. 
We hebben ingesproken bij Natuurmonumenten om afspraken te maken over eventuele 
rasters. 
Arno en Janos gingen 's middags nog een paar uur het eiland op. Bij de bunker zagen ze 
een pestvogel overvliegen en ter hoogte van de kruising van het Johannes de Jongpad en 
de Reddingsweg vlogen vier bokjes en drie watersnippen op. Ze vertrokken met de 
avondboot en waren erg enthousiast over hun eerste ringervaring. 
In de polder zag Gerrit 200 foereagerende steenlopers op pas gemaaid grasland, één 
kemphaan en honderd rotganzen, waarvan slechts ongeveer acht procent juveniel was. 

 
Wil Gerritse en Gerrit Gerritsen, Arno ten Hoeve en Janos Molnar 
 

30 oktober 2007 

Gisteravond rallengeluid gedraaid van 18.00 - 22.30 en vanochtend van 5.00 - 8.00 uur. 
Afgelopen nacht minimaal 2 buien gehad; de waterstand in het Glop was circa 2 cm 
gestegen. 
Vanochtend kwam Kees Soepboer van NM langs in verband met de uitgebroken ponies. 
Hij joeg ze terug, maar korte tijd later stonden ze weer bij sectie 6. Daarom hebben we 
maar weer een schrikdraad om sectie 6 gebouwd en rond 14.00 konden we ze weer 
openen. Het was niet voor niets want we vingen hier nog wat koperwieken en in het 
avondschemer een houtsnip. Kees adviseerde ons met Otto Overdijk te overleggen over 
een meer structurele oplossing. Wil zal Otto vragen of er een permanent raster om sectie 
6 gebouwd kan worden. 
Verder waren de vangsten zeer matig. Het was prachtig rustig herfstweer; wisselend 
bewollkt met een westelijke wind Bft 3 en alleen rond 17.00 uur een buitje. Nog wat zand 
gekruid naar sectie 5. 
GG fietste nog wat rond; ook elders op het eiland weinig vogels. Keek nog over de 
kraakheldere zee van 11.25 tot 11.55. Ook daar rustig met 6 roodkeel-parelduiker en 3 
alk/zeekoet in dat half uur naar West. 
Bij Theun Talsma vloog in avondschemer ook een houtsnip en een overvliegende grote 
gele kwik. Komende nacht wordt vorst voorspeld; hopelijk spoort het vogels aan op pad 
te gaan. 
 
Wil Gerritse en Gerrit Gerritsen 
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31 oktober 2007 

Gisteravond rallengeluid gedraaid van 18.15 - 22.00 uur en vanochtend van 5.00 - 7.30 
uur. Het leverde 3 verse rallen op. Het wil dus nog niet echt. Ook vandaag was het mooi 
rustig herfstweer; 7/8 tot 8/8 bewolkt en ZZW 2-4. 
Er was wat aankomst van koperwieken en kramsvogels maar de "ritselindex" was zeer 
laag in het Glop. 's Avonds hoorden we enige wegtrek van koperwieken. 
We werden weer verrast door een pony in sectie 6. Wil heeft met Kees Soepboer sectie 6 
bezocht. Zij zijn het eens dat een permanent schapenraster de beste oplossing is. Kees 
zal dit binnen NM bepleiten. 
Waarnemingen Glop: 1 geelgors over, sijs 100 ter plaatse, enkele barmsijzen over, 1 
havik en 1 grote bonte specht ter plaatse. In avondschemer 2x1 en 1x2 houtsnippen 
gezien. De tijd onder andere gedood met zand kruien naar sectie 5. 
GG maakte nog een fietsrondje. Polder: 250 goudplevieren, 200 wulpen en 1 grote gele 
kwik over. Verder de afgelopen 3 dagen in totaal 874 rotganzen bekeken; hiervan bleek 
25% juveniel te zijn. Wad ter hoogte van de jachthaven oa: 300 smienten en 5 
strandleeuweriken. 
Behalve Kees geen bezoek gehad. Vanavond gaan we traditiegetrouw sjoelen bij de 
Talsma's. 
 
Wil Gerritse en Gerrit Gerritsen 

 
1 november 2007 

Een dag om kort over te zijn. Weer als gisteren: geheel bewolkt, ZW 3 en zacht. Enige 
aankomst van koperwieken en merels maar andermaal matige vangsten. Uit verveling 61 
zakjes gewassen. 
Rallengeluid gedraaid van 5.00-8.45 uur en gisteravond van 18.30 - 24.00 uur. 
Waarnemingen Glop: zingende tjif, 2x1 grote bonte specht en 40 sijzen ter plekke. 
Wil zag bij jachthaven 2 strandleeuweriken. 
 
Wil Gerritse en Gerrit Gerritsen 

 
2 november 2007 

Weer als gisteren: geheel bewolkt, ZW 3 naar 1 en zacht. Verspreid over de dag af en 
toe lichte motregen. Enige aankomst van koperwieken en merels. Door strategisch 
loopwerk de vangsten vandaag wat op kunnen krikken. En passant vijf keer een houtsnip 
opgestoten. 
Leuk en onverwacht was de vangst van de 97e en 98e kramsvogels van de baan. Verder 
2 vuurgoudhanen, 1 sperwer en 1 tjif. Het ging dus best OK vandaag. 
Rallengeluid gedraaid van 5.00-7.30 uur en gisteravond van 18.30 - 22.30 uur. 
Waarnemingen Glop: 1 grote bonte specht, 40 sijzen en 1 boomkruiper. Rinus zag in 
polder (bij Westerplas) een groep van 45 watersnippen. 
Overigens ringden we gisteren de 96.000e vogel sinds de start. Volgend jaar gaat de 
100.000 geringd worden. We hebben al een plan voor een grootse viering. U hoort nog. 
Zitten grasduinen in de data van de 500 koolmezen die Holmer vorige week ving. Maar 
liefts 64% bleek vrouw, terwijl je toch een gelijke verdeling tussen de sexen verwacht. 
Wie heeft een verklaring? 
's Avonds sliepen er vele tientallen koperwieken bij sectie 5 maar er was ook sterke 
wegtrek. Als uitsmijter laat op de avond nog een Ransuil. We hebben een prachtige week 
gehad en weer genoten van Schier. 
De laatste ringers van 2007 nog veel succes gewenst. 
 
Gerrit Gerritsen 

 
3 november 2007 

Wil en Gerrit c.s. vertrekken met de 10.30-boot waarmee Jos, Ingrid en André arriveren. 
Ardie neemt de tussenronde waar. 
De dag begon wat heiig en vochtig en zo rond de afwisseling met Ardie motterde het 
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even. Maar vanaf 12.00 klaarde het op. In het Glop hangen redelijk wat Merels en 
Koperwieken rond. In de ronde van 17.00 vliegen voor ons uit, komend van sectie 5, zo'n 
20 vogels (merels, koperwieken en drie spreeuwen) in sectie 6 en begin van 7. 
Rallengeluid gedraaid van 5.00-8.00 uur en gisteravond van 18.30 - 24.00 uur. 
Waarnemingen: In het Glop één IJsvogel (overvliegend bij sectie 2/3) en op veersteiger 
bij de taxi's: twee Sneeuwgorzen 
 
André van Loon 

 
4 november 2007 

 
Het is lichtjes blijven waaien vannacht. Het blijft de hele dag volledig bewolkt, wind NW2. 
De eerste ronde is wat teleurstellend, maar wordt opgevrolijkt door een IJsvogel (EIG 
van 24 september, ook al terug op 5 oktober; er zijn nu 7 IJsvogels geringd dit jaar). Er 
zijn duidelijk wat minder Merels en zeker minder Koperwieken dan gisteren. 
We vangen een paar rondjes later nog een Bladkoning, de tiende van het jaar. Zowel 
Barbara als vier dames van de VWG Nijmegen die een excursie deden konden 
meegenieten. De ronde van 15.30 bracht een Grote Gele Kwikstaart, de eerste van dit 
jaar, de 25-ste sinds de start van de ringgroep en de laatste ooit (de vorige laatste was 
op 1 november 2002). Maar ze werden de laatste dagen al diverse malen gemeld op het 
eiland, ook door onze voorgangers Gerrit en Wil. De gevangen vogel vertoonde overigens 
een grappig grote-dekveerpatroon, met een afwisseling van geruide en ongeruide veren, 
links iets anders dan rechts. Na het loslaten vloog hij luid roepend nog een ererondje 
boven het veldlab en vertrok naar ZW. 
In de avond viel de wind weg en wat ervan restte kwam uit ONO. Een ronde om 22.30 
leverde drie waterrallen op (twee in sectie 7, op de hoek bij 3; en eentje in sectie 5, 
vlakbij de verste rallenkooi). Alledrie zaten hoog in het mistnet, invallende beesten dus, 
zo lijkt het. 
Rallengeluid gedraaid van 5.00-8.00 uur en gisteravond van 18.30-23.00 uur. 
Waarnemingen op het Glop, één Houtsnip (langs sectie 2) en één Sperwer (langs het 
veldlab). 
 
André van Loon 

 

 

Week 45 
 
5 november 2007 

De wind is vanochtend al doorgedraaid en is nu ZW 3. Na de rallen van gisteravond 
22.30 leverde een ronde om 24.00 niets meer op. Toch is er enige aankomst, want 
vanochtend zitten er meerdere rallen in de kooien, en dat bleef de hele dag een beetje 
doorgaan. In de middag neemt de wind toe, en om 16.15 ontbladeren we sectie 6 en 
sluiten deze. 
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Onze secretaris-ringer Henk Luten en echtgenote kwamen even langs, zij zijn enkele 
dagen met vakantie op het eiland. 
Rallengeluid gedraaid van 5.00-8.00 uur en gisteravond van 18.30-24.00 uur. Vanavond 
speelt het niet, in verband met de regen en harde wind. 
Waarnemingen in het Glop: één Bladkoning (roepend omgeving sectie 2), één Grote 
Zilverreiger (om 16.45 overvliegend naar ZW, vast naar de Westerplas) 

 
André van Loon 
 

6 november 2007 

Na een onstuimige nacht met harde wind en buien is het in de bossectie blaadjes plukken 
en wat proppenwerk wegwerken. Maar het valt alleszins mee. Er zijn in de eerste ronde 
slechts enkele vogels, maar van de twee Merels bleek er eentje een ring van Zool Mus 
Denmark te dragen. Tevens twee verse Waterrallen. De wind is nog steeds hard en 
tijdens buien bijna stormachtig. Sectie 6 blijft de hele dag dicht. 
De Merels druppelen daarna wat door in de bossecties. Om 13.00 besluiten we de 
rietsecties 4 en 5 ook dicht te doen. Er komt daar nu niks in en het staat lekker heen en 
weer te zwiepen rond de buien. De tweee meteo-netten van 5 blijven open, en we sluiten 
deze ook bij de laatste ronde. 
Bezoek gehad van Gerard Glerum. Afgelopen avond geen rallendisco, wel van 5.00-8.00 
vanochtend. 
Waarnemingen in het Glop: één Grote Gele Kwikstaart, overvliegend; één Sperwer 1x bij 
de netten, maar ze zag het; 1x overtrekkend. 
 
André van Loon 

 
7 november 2007 

De wind is wat afgenomen, en omdat de meeste blaadjes die los zaten er nu wel af zijn 
kan sectie 6 weer open. Secties 4 en 5 (behalve meteo) blijven echter dicht. Af en toe 
hebben we een klein buitje. 
Behalve de Houtsnip op de ringlijst jagen we er nog eentje vanaf de lage ruigte net west 
van sectie 6 in sectie 7. En voordat je dan over een schrikdraadje en een overstapje heen 
bent is het natuurlijk te laat. We vangen verder weer wat kleine vogeltjes, waaronder 
ook enkele Sijzen, Vuurgoudhanen en een Groenling. Henk Luten en eega kwamen ook 
nog even schuilen en een bakkie doen. 
Vanavond gaat de wind wat verder liggen, maar dat schijnt slechts tijdelijk te zijn. 
Morgenavond wordt er storm verwacht. Alleen vanochtend waterrallendisco van 5.00-
8.00 uur 
 
André van Loon 

 
8 november 2007 
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Stilte voor de storm. De ochtend begint fraai, met weinig bewolking en slechts een zacht 
windje (west 2). Vanaf 9.00 uur wakkert de wind wel wat aan, maar we blijven 
vooralsnog verschoond van regen. De buienradar laat zien dat de buien oplossen vlak 
voor ze Schier pal vanuit het westen bereiken of dat ze net ten noorden langstrekken. 
We vangen onder andere een klein Sperwertje, kansloos tegen de diepe wijdmazige 
parallelnetten van sectie 6. Tegen twee uur komt Ardie langs met een paar groene 
bananen, van dezelfde lading die massaal op Terschelling is aangespoeld. Tevens een 
olie-Zeekoet, klaar voor transport naar de overkant. Vlak daarna zien we aan het 
uiteinde van sectie 1 een grote Sperwer erin vliegen maar een sprint kwam zoals zo vaak 
weer net te laat. 
De wind wakkert verder aan en we ontbladeren en sluiten sectie 6, geholpen door Gerard 
Glerum, om 15.00 uur. Om 16.00 uur begint het te regenen en we sluiten alles. Met het 
inmiddels teruggevonden afdekplastic, aangevuld met vuilniszakken op rol, pakken we de 
dichtgerolde netten van een groot deel van sectie 2 en de eerste helft van sectie 10 in. 
Een experiment tegen overlast van prop- en takval. 
We vangen nog een Waterral terug die door Ulbe Rijpma in 2003 als 1kj werd geringd, 1x 
in oktober 2004 werd teruggevangen en nu dus pas weer (enkele dagen terug en 
vandaag). 
Afgelopen avond geen rallendisco, maar alleen van 5.00-8.00 vanochtend. Ook vandaag 
blijven sectie 4 en 5 (behalve meteo) gesloten. 
Waarnemingen in het Glop: Goudvink (liet zich kortstondig horen achter sectie 2) en één 
Sperwer. 
 
André van Loon 

 
9 november 2007 

 
De storm begon pas in de loop van de nacht, en bereikte zo rond 6.00 uur zijn 
hoogtepunt. De verpakking van de netten heeft zich uitstekend gehouden en een 
vergelijking met de enkele netten in sectie 2 die niet zijn ingepakt toont dat we er heel 
wat peuterwerk mee hebben bespaard. Later vandaag pakken we ook de rest van het 
bosdeel van sectie 2 in. 
Net 1 heeft nog wel twee keer enige tijd open gestaan, en natuurlijk de inloopkooien. 
Verder is alles dicht gebleven vandaag, want de wind bleef lang op minstens NW 7-8. 
De storm en de al opgetreden waterstuwing hebben aardig huisgehouden. Vanaf Teun 
Talsma kon je nog tot de overgang van de Kooiduinen komen, daarna stond de hele 
binnenkwelder onder water. Vanaf de bunker was dat ook mooi te zien, en voorbij de 
Kobbeduinen stond de hele Oosterkwelder ook blank, alsmede de Strandvlakte. Aan de 
noordkant stond het water tot aan de stuifdijk, en er is denk ik heel wat van het Groene 
Strand weer verdwenen, afgezien van de inmiddels al vrij hoge duintjes. Bijgaande foto 
is genomen vanaf de bunker in oostelijke richting. De streep land in de achtergrond zijn 
de Kobbeduinen, de plas daarvoor de binnenkwelder. 
 
André van Loon 
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10 november 2007 

Jos en André zijn met de boot van 09.30 uur vertrokken en Holmer heeft na het 
uitvoeren van de Wadvogeltelling (die ditmaal vroeg op de dag gehouden kon worden) 
het vangen waargenomen tot donker. Daarna arriveerden Henri en Hanneke met de boot 
van 18.15 uur. 
De extra inspanning van Holmer was niet voor niets, want hij ving een serie merels 
waarbij er één al een LONDON-ring droeg. Ook is er nog weer een ijsvogel 
teruggevangen die op 24 September alhier gering is en nu voor de derde maal is 
teruggevangen.  
Het heeft in de ochtenduren een tijdje geregend (volgens buienradar tot 08.45 uur); 
daarna droog en vanaf 19.00 uur weer regen. De wind was matig, kwam na de 
ochtendregen opzetten van 2 bft (9 km/u) naar max 5 bft (30 km/u) gedurende de dag, 
en kwam uit overwegend westelijke richting. 
Vanavond hebben we de rallenkooien weer vangklaar gezet en wachten we af wat de dag 
van morgen gaat brengen. Het weer ziet er niet al te best uit, regen en kans op opnieuw 
een westerstorm. We zien wel! 
 
Groet, Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp 

 
11 november 2007 

Wind noch regen, niets houdt ons tegen.... 

Het heeft afgelopen nacht gedurende langere tijd geregend; om 7 uur vanochtend was er 
in de voorgaande 12 uur 11 mm gevallen. Bij de schemer regent het nog wat rustigjes 
na. Bij de netten is goed te zien dat het in de nachtelijke uren ook stevig gewaaid heeft. 
Op meerdere plekken zijn er delen van de netten over het pad heen in de struiken blijven 
haken. In de eerste ronde zitten er toch al redelijk wat lijsters in de lucht, vooral 
koperwieken en kramsvogels. Af en toe hoor en zie je een merel over of door het bos 
binnen komen vallen; de indruk bestaat echter dat de meeste merels die vandaag op het 
eiland zitten er gisteren ook al waren, vooral in de schapenweide zitten er toch vele 
tientallen. Ook vliegen er een paar kleine groepjes barmsijzen boven het terrein en zitten 
er tientallen sijzen in de toppen van de hoge elzen in het bos. In de eerste ronde 
springen er in de hoek van sectie 9 naar 8 plots 2 houtsnippen tegelijk van de zelfde plek 
op, maar vliegen rakelings langs het eindnet van sectie 8. Tot de tweee ronde staat er 
nog stevige wind, maar na het passeren van het regengebied is er een moment van een 
half uur een behoorlijke terugval van wind naar ongeveer 2 bft. Daarna komen er buien 
van zee en die zetten de toon voor de dag. Met tussenpozen van ongeveer een kwartier 
valt er korte tijd regen en haalt de wind voor die buien enorm aan. 
In de schapenweide vangen we in een grofmazig net 2 grote bonte spechten tegelijk, 
allebei eerstejaars en allebei nog in de eindfase van handpenrui. In het grofmazige net in 
het bos nog een groenling gevangen. 
Gedurende de middag hebben we assistentie gehad van Evert Jan. Er is vandaag 
behoorlijke sperwer-activiteit, maar we vangen er geen. Wel treft EvertJan een volledig 
gebruiksklaar en geringd boutje van een voormalige koolmees in sectie 1 aan. Het is een 
mees van 26 Oktober jl. Die is dus achtergelaten door één van de sperwers. Op het 
moment dat we die bout uit het net halen wordt er in het broekbos achter ons een lijster 
door een sperwer gekeeld. In het gebiedje rond het meteoveld zien we de gehele dag 
een tweetal oeverpiepers rondscharrelen. In het riet scharrelen de gehele middag een 
paar baardmannetjes rond; we vangen er 1 mooie man van. 
In de middaguren vallen er tussen de regenbuien door ook een paar maal gedurende 
korte tijd hagelbuitjes. Bij de 11 mm neerslag van afgelopen nacht komt in totaal 
gedurende de dag nog 5 mm bij. Tegen 16:00 uur vangen we ineens weer merels met 
goede gewichten en condities; daarna is het ineens helemaal gebeurd met de merels en 
is de conclusie duidelijk: Ze zijn vertrokken. In de laatste ronde nog wel een paar slapers 
en Hanneke treft in het grofmazige net in de schapenweide een houtsnip. In totaal 
hebben we er daarvan vandaag 5 opgepest tijdens de rondes. In die laatste ronde tevens 
de enigste waterrallen van vandaag, 1 verse en 1 terugvangst van recent. In verband 
met aanhoudende harde wind hebben we de netten in de schapenweide voor de nacht 
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gesloten. In de avonduren draaien we geluid van waterral. 
 

Groet, Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp 

 

 

Week 46 
 
12 november 2007 

...and now for something completely different !!!! 

 
Afgelopen nacht is de wind (na gisteravond te zijn geluwd) opnieuw in kracht 
toegenomen en zit ten tijde van de eerste ronde op 7 bft met uithalers naar 8 bft. De 
netten van sectie 6 zijn daarom pas na het lopen van de eerste ronde opengeschoven. 
De wind was inmiddels al iets in sterkte afgenomen. Ondanks het ruige weer toch nog 
wel weer aankomst van merels, kramsvogels en koperwieken. Er zitten ook weer meer 
sijsjes in het bos. Tijdens het uithalen van een merel in sectie 2 weet ik niet wat ik zie als 
ik richting sloot kijk... ik zie een paar kringels in het water en volg nieuwsgierig waar ze 
door veroorzaakt worden. Even later plopt ineens een klein beestje op alsof het een 
badeendje is!. Het is zwart-wit, heeft een dikke kop met een kort snaveltje en zwemt als 
een raderbootje door de sloot. Ik wrijf me een keer door de ogen om te kijken of ik 
werkelijk zie wat ik denk te zien... Dat blijkt te kloppen : een KLEINE ALK!!!! Het beestje 
zwemt vrolijk rond en trekt zich niks van m'n aanwezigheid aan. Niet zo gek, want 
mensen kennen ze niet. Snel doorgelopen naar het gebouw en Hanneke opgehaald. Maar 
ja, dan wil je zoiets merkwaardigs aan een ander laten zien en dan kom je terug en is de 
vogel in geen velden of wegen meer te zien... Je geloofwaardigheid wordt dan fors op de 
proef gesteld, dat is zeker. Gelukkig werkt dat bij Hanneke niet zo, en laat de vogel zich 
in de volgende ronde die we samen lopen ineens weer vlak naast de slootkant omhoog 
ploppen. De alk zwemt naar de achterkant van de sloot en blijft doorgaan met het pogen 
te duiken naar diep water. Dat gaat dus niet lukken. Hanneke haalt het schepnetje uit 
het gebouw en het duurt dan niet lang voordat je een vogel (zeevogel bij uitstek) in 10 
cm diep water te pakken hebt. Nieuwe baansoort, al is het geen mistnet- of 
rallenkooivangst! De soort blijkt nog niet op de ringmatenlijst van de ringcentrale voor te 
komen dus we besluiten om na het meten van 3,8 mm pootdikte er een 4,2 mm-ring aan 
te leggen. Die zit als gegoten. André van Loon heeft in de avonduren al snel weten op te 
zoeken dat er sinds 1911 nog maar 12 kleine alken in Nederland zijn geringd. Ze worden 
wel veel vaker op vreemde plaatsen aangetroffen, zelfs nog ver in het binnenland, maar 
lang niet altijd geringd. Vervolgens zijn Ardie, Theun Talsma en Bart Sikkema gebeld om 
de vogel voor vrijlating nog even te aanschouwen, en vervolgens heeft Theun de vogel 
naar het Noordzeestrand gebracht om hem aldaar los te laten op de plek waar hij zich in 
ieder geval iets meer thuisvoelt dan tussen de struiken in het broekbos. Theun weet ook 
al te melden dat hij er al een aantal dood op het strand heeft gevonden en ook levend 
heeft gezien. 
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In de loop van de ochtend vliegen er 2 SAR-helikopters naar de Noordzee en deze komen 
niet teruggevlogen. Ze blijken volgens Theun te zoeken naar 45 overboord geslagen 
"lege" containers. Kan nog leuk worden dus... Theun weet ook te melden dat het hele 
eiland zwart ziet van de merels. Wij merken wel verhoogde aantallen, maar vangen er 
nou niet echt opmerkelijk veel. 
Hanneke kan het geschetste beeld na het halen van boodschappen bevestigen. Net als 
gisteren vangen we tegen het eind van de middag ineens weer merels met heel goede 
condities. Daarna vallen de vangsten snel terug en zien we er minder op de hogere delen 
rondscharrelen. Kortom, vermoedelijk vertrek, en dat krijgen we later in de schemer 
middels de korte tsjirp-roepjes bevestigd. 
De laatste ronde van vandaag is een mooie hekkensluiter: allereerst pluk ik uit het eerste 
net van sectie 2 (midden in het bos) een eerstejaars ongeringde kerkuil en haal later 
helemaal achter in het veld nog een groenling met STAVANGER-ring uit het net. Een 
enerverende afsluiter van een enerverende dag! 
 
Groet, Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp 
 
13 november 2007 

Blauw, blauw, blauw... 

Bij het openschuiven van de grofmazige netten in de schapenweide vlogen er in het 
donker al enkele merels de netten in. Op het moment dat de beide netten openstonden 
kon ik al beginnen met het verwijderen van de eerste merels uit de gewone netten. Op 
het moment dat het licht was sprongen er in korte tijd aan alle kanten merels in de 
netten en rolden er evenveel direct weer uit. Er viel zowel in de schapenweide als bij de 
bosrand van sectie 8 een houtsnip in en er vloog er ook nog één een heel eind parallel 
over het pad van 3 naar 2; net naast het grofmazige net sloeg ie echter een haak het bos 
in. Er zaten vandaag weer heel wat merels op het eiland; het leek er op dat er gisteren 
weinig vertrek is geweest, maar vanmorgen des te meer aankomst. Dus een nog voller 
eiland. En als je daarbij dan ook nog in ogenschouw neemt dat de wind al in de 
ochtenduren behoorlijk teruggevallen was, dan weet je dat je meer gaat vangen dan 
voorgaande winddagen. 
Kortom, het werd een lekker druk mereldagje. Niet zo gek veel variatie vandaag, maar 
door de geringe wind wel meteen meer kleine vogeltjes in de netten waaronder een 
viertal sijzen en een paar roodborsten. Wederom in de omgeving van de Ebelbrug (wat 
gebeurt daar toch veel) zag Hanneke plotsklaps een IJSVOGEL in het net hangen. De 
achtste voor dit seizoen en een duidelijk eerstjaars exemplaar! Ook is te merken dat het 
effect heeft gehad om de gehele nacht rallengeluid te draaien, er zitten er beduidend 
meer en we vangen ze ook weer. Naast waterrallen ook een waterhoentje in één van de 
kooien. Bij de merels vandaag net als gisteren meerdere exemplaren met voormalige 
sperwerklauwwondjes. Ook een exemplaar met verse bloedende gapende wonden in de 
cloacastreek. Ook nog een aantal merels met teken aangetroffen; we hebben er een paar 
exemplaren van verzameld (teken) voor het onderzoek dat Martin Duisterwinkel op 
Schiermonnikoog uitvoert voor Wageningen universiteit. 
Het is vrijwel de gehele dag droog maar somber weer. Toch zou het volgens de 
regenradar hier de gehele dag geregend moeten hebben. Ook dat instrument heeft het 
wel eens mis dus. Alleen vanaf een uur of vijf in de middag regent het tot de duisternis 
invalt. 
's Middags assistentie gehad van Bart Sikkema; hij loopt mee tot de laatste ronde 
waarbij het net daarvoor zachtjes is beginnen te regenen. Dat heeft er voor gezorgd dat 
er meerdere lijsters in het Glop zijn gaan slapen. We liepen dus nog een ronde van 19 
vogels, bestaande uit 1 waterral en merels en koperwieken. Die laatste soort betrof fitte 
vogels met flink wat vet en goed ontwikkelde vliegspieren. Die hadden we zeer 
waarschijnlijk niet gevangen als het niet was begonnen te regenen. Het viel aan deze 
vogel op dat ze zeer contrastrijk getekend waren, met heel lichte kin en keel, brede 
wenkbrauwstreep, maar slechts kleine vleugels. 
In die ronde springen er ook nog 2 waterhoentjes uit de netten, één bij sectie 7 en één 
bij de bocht van 4 naar 5. In de late avondronde, de 'uilenronde' is de wind naar 
oostelijke richting gedraaid en iets sterker geworden, ongeveer kracht 3 bft. In de netten 
geen uilen, in de kooien geen rallen, slechts 1 waterral van het pad opgepest. 
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Waarnemingen: blauwe kiek-vrouw bij meteoveld, buizerd bij meteoveld, meerdere 
eksters voor gebouw, 1 oeverpieper. 
 
Groet, Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp 

 
14 november 2007 

London calling 

De dag begon met de constatering dat het een stuk frisser was geworden op het moment 
dat m'n neus door de deuropening van het veldlab naar buiten kwam. In het donker 
zaten er al een tiental merels op het gazon naast het veldlab; vast en zeker 
aangetrokken door de verlichting in het gebouw. Net als gisteren merkten we tijdens het 
openschuiven van de grofmazige netten dat er al vogels aan het invallen waren. Vooral 
weer merels, herkenbaar aan het korte shriee-roepje gevolgd door letterlijk naar 
beneden suizende wieken. Gelukkig horen we dit fenomeen weer want al die dagen met 
harde wind waarbij je amper andere natuurgeluiden hoort gaan wel vervelen. Hoewel de 
eersteklas dynamiek der natuur op het mooiste plekje van Nederland natuurlijk altijd 
indrukwekkend blijft... Als we verder doorlopen naar het meteoveld zien we dat het in de 
nanacht nog net gehageld heeft. In de randen van het looppad ligt nog een laagje 
hagelkorrels. Later op de dag zouden er nog heel wat korte buien volgen, allemaal in de 
vorm van hagel. Het illustreert maar hoe afgekoeld de luchtlagen zijn. 
In de eerste ronde halen we een waterhoen en een waterral uit de rallenkooien. Als je 
echter hoort hoeveel rallen er in het moeras roepen, dan realiseer je je dat de vangsten 
daarvan erg tegenvallen. Later op de dag komen er nog een paar bij. 
Betreffende de lijsters beleven we het fenomeen dat je zowel binnenvallende lijsters 
vangt alsook de conditioneel mindere vogels van de golf van afgelopen dagen, alsook de 
vogels die gisteravond fit genoeg waren om te vertrekken maar verrast werden door de 
regen en besloten om toch te blijven. Na een korte rush van die vogels viel het al snel 
terug met de vangsten; ze waren vertrokken/doorgetrokken. We werden echter nog wel 
verrast door de vangst van een adulte merelman met een al even adulte ring. Daar stond 
echter geen VT Arnhem maar BRIT. MUS. LONDON op! De tweede Britse merel binnen 
een week. Gezien de leeftijd van de ring zijn we nu al benieuwd hoe vaak deze vogel de 
reis zuidwaarts al eerder heeft volbracht. Later op de ochtend zijn er duidelijk opnieuw 
meer merels te zien; nieuwe aankomst later op de dag dus. De Birdtam-berichten laten 
dat ook wel zien. Aanvankelijk alleen trek 5 boven Noord-duitsland en Denemarken, 
maar later op de ochtend ook boven het grootste deel van Nederland. 
Hanneke gaat na de middag naar het dorp voor proviand en meldt daarna dat er nog 
steeds heel wat merels buiten het Glop zitten, maar wel minder dan voorgaande dagen. 
In de tussentijds heb ik weer een leuke vangst te pakken. Uit een groepje sijzen hangt er 
één in het net. Ze ('t is een vrouw ja) heeft een glanzende ring om de poot waarvan ik 
eerst denk : hé verkeerd geringd want hij begint met een T, maar na nadere 
beschouwing lees je wederom de tekst : BRIT. MUS. LONDON! Ja hoor, 2 Britten op een 
dag! Ook ditmaal een adult vrouwtje, maar de ring is duidelijk minder oud dan bij de 
merel. Tegen een uur of vier in de middag wordt het even rustig in het Glop, maar op het 
ogenblik dat de schemer begint klinkt er overal om ons heen het geluid van vertrekkende 
merels en koperwieken die je in kleine rondjes ziet klimmen en vertrekken. Wat blijft dat 
toch een prachtig schouwspel! En zoals je dan gewend bent levert de laatste ronde langs 
de netten nog amper vogels op. We hebben uiteindelijk toch nog mooi weer 122 vogels 
in de pc weten in te kloppen en kunnen dus tevreden afronden en afwachten wat de 
verhoogde vogeltrekverwachting op Bambas morgen zal gaan waarmaken. 
 
Groeten, Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp 

 

15 november 2007 

Snippendoublet 

Vanochtend verrassend genoeg opgestaan met totale windstilte. Dat waren we in deze 
ringperiode nog niet gewend. De beleving van het krieken van de dag wordt er meteen 
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ook heel anders door. Op het internet zien we al dat het in vrijwel het gehele land een 
paar graden vriest. Hier op Schier zitten we samen met een groot deel van de westkust 
met 2,5 graden boven nul in het warmste deel van het land. Later horen we dat een deel 
van zuid-limburg de eerste (lichte) sneeuwval heeft gehad. Hier dus niets van dat alles, 
hoewel we de koudste ochtend van het seizoen beleven. In de polder is het een drukte 
van jewelste want de ganzen reageren ook op de kou en zijn massaal aan het overleggen 
waar ze vandaag de dag zullen gaan doorbrengen en hoewel wij er niets van zien zullen 
ze er vandaag ongetwijfeld nieuw gezelschap bij hebben gekregen. Er is geen dauw en 
de netten hangen er helemaal strak bij. Ook de rietpluimen staan fier overeind en 
doodstil achter de netten; ongekend maar mooi. Even later worden de toppen van de 
hoge bomen rondom de vangopstelling oranjerood beschenen door de opkomende zon. 

 
Er komen tijdens de eerste ronde beduidend minder lijsters binnenvallen dan voorgaande 
dagen, maar er zijn er nog genoeg aanwezig. In sectie nul zien we vlak voor ons vanuit 
een klein waterplasje een watersnip het net inspringen. Er zijn duidelijk meer kleinere 
vogeltjes in het terrein aanwezig, o.a. tjiftjaf, sijs, vink, roodborst, rietgors, pimpel en 
koolmees. Gedurende de dag vangen we van al deze soorten (behalve de rietgors) een 
afsplitsing. Er vliegt boven het elzenbos een grotere groep sijzen dan voorgaande dagen, 
maar we vangen er slechts twee, plus nogmaals de LONDON-sijs van gisteren. 
Na de watersnip van de eerste ronde vangen we later op de ochtend ook nog een BOKJE. 
Deze vogel hing precies bij een modderplek in het pad ter hoogte van de bocht naar 
sectie 5. Hoewel we wederom de hele nacht rallengeluid hebben gedraaid en er ook weer 
duidelijk rallen in het terrein aanwezig zijn vangen we er vandaag slechts twee. Wellicht 
staat er inmiddels te veel water in het terrein en staan de kooien daardoor te diep. 
Alhoewel Schiermonnikoog is aangewezen als ganzengedooggebied, vliegen deze 
prachtdieren vandaag continu van oost naar west en v.v., ze worden duidelijk continu 
opgejaagd om hen het eten onmogelijk te maken. Bij de merels is duidelijk te merken 
dat de zwakkere exemplaren gisteren weer zijn achtergebleven. Er zitten vogels met steil 
aflopende vliegspieren en uiteenlopende afwijkingen zoals een vervormde poot of oude 
verwondingen van een predator-aanval. Toch zitten er gedurende de dag ook nog wel 
exemplaren met flink wat vet bij en dat zullen ook wel de vogels zijn die we regelmatig 
gewoon door zien vliegen. 
Hoewel het een prachtige dag met overwegend helder of halfbewolkt weer is treedt tegen 
een uur of 4 duidelijk de avond al in en na een opvallend korte schemertijd zit er al weer 
een dag op. De voorlaatste ronde levert nog een kramsvogel op, een soort die Hanneke 
gisteren in grote getalen al in de duinen rond de vuurtoren op de duindoorn zag 
fourageren. 
We hebben al met al toch mooi weer 130 vogels op de lijst gekregen. In de avonduren, 
tijdens het opstellen van dit verslag, horen we doodskreten in het bos. Het blijkt een 
merel die al krijsend voor het gebouw langs verplaatst wordt….. ; kat of uil? 
 
Henri Bouwmeester & Hanneke Huiskamp. 
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16 november 2007 

Verhip, weer een snip 

Wederom mooi rustig weer ten tijde van de eerste ronde, maar met net iets een zuchtje 
wind uit Zuidwestelijke richting. Wel wat donkerblauwe bewolking rondom het eiland, 
maar het ochtendrood is weer prachtig. In de ponyweide vangen we in de eerste ronde 
op de heenweg een waterral en op de terugweg als we vanaf sectie 5 komen lopen een 
eerstejaars sperwer-vrouw in één van de grofmazige netten. Het aantal binnenkomende 
en in de netten vliegende merels is geheel conform de trend van de afgelopen dagen 
wederom minder. Toch hebben we weer met een mix van in slechte of mindere conditie 
verkerende vogels en vogels met behoorlijk wat vet te maken. 
Theun Talsma komt op de terugweg van het strand nog even een bakkie koffie halen en 
heeft twee dode drietenen bij zich; een drieteenmeeuw en een drieteenstrandloper wel te 
verstaan. Volgens zijn zeggen liggen er diverse stormslachtoffers op het strand, o.a. een 
enkele Jan van gent, enkele kleine alken en Noordse stormvogels. Vanaf 9 uur begint het 
onverwachts te regenen uit bewolking die zich het eiland opdrukt. De regen houdt ruim 
een half uur aan en in de tussentijd is het dus zaak om rondes te blijven lopen. 
Boven het bos en in de polder is het enige tijd erg onrustig onder de kraaien en kauwen; 
het lijkt erop alsof er zich een zee-arend boven de polder ophoudt. We zien er echter 
verder niets van. 
Later op de ochtend vangen we wederom een sperwer. Ditmaal een eerstejaars man en 
deze heeft al een ring om die van 8 November jongstleden blijkt te zijn. 
Uit den lande verschijnen berichten dat de groepen mezen die Nederland in Oktober 
vanuit de Baltische regio met een grote invasie verblijdden (nou ja...) opnieuw onderweg 
lijken te zijn, maar nu terug in Noordelijke richting. Er zijn in het vangterrein en rondom 
het gebouw wel wat meer mezen te zien dan voorgaande dagen. In de vangsten is echter 
nog niet echt een opvallende verhoging terug te vinden en tussen alle vogels die we 
rondom het gebouw zien zit er maar 1 die nog ongeringd is. 

 
We hadden al twee leuke bijvangsten, daar komt ook nog een houtsnip bij. De derde 
snippensoort in 2 dagen dus. Dit exemplaar is opvallend grijs op de rug. In de middag is 
het enige tijd een stuk rustiger en komen we voor het eerst deze week aan wat huiselijke 
beslommeringen toe die tot op heden zijn blijven liggen. Aan het eind van de middag 
vindt er weer wegtrek plaats en de laatste ronde levert nog slechts zes vogels op. 
Daarmee komen we wel op een mooi rond eindcijfer van 100 vogels uit. De avond is 
weer helemaal windstil en dat beloofd weer betere vangomstandigheden voor rallen dan 
voorgaande nachten gebleken is... Per slot van rekening is het weekend aangebroken, 
Vrijdagavond rallen-stap-avond zullen we maar wensen. 
 
Henri Bouwmeester & Hanneke Huiskamp. 
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17 november 2007 

Hoempp hoempp!!! 

Het was voorspeld; met gisteren het punt waarop het aantal in het veld aanwezige 
merels duidelijk in aantal waren afgenomen en waarbij op de uiteindelijke ringlijst het 
aantal teruggevangen vogels het aantal nieuw geringde vogels behoorlijk begon te 
evenaren, volgde vandaag het keerpunt. In de schemer amper binnenvallende merels, 
maar wel meerdere groepjes koperwieken. Die soort loopt lekker lang in leuke aantallen 
door dit najaar. Maar zonder het draaien van geluid zit het merendeel even in de toppen 
van de hoge berken te kijken en roepen en gaat er vervolgens weer van tussen. 
We horen wederom meerdere mezen in het terrein, maar getuige de uitblijvende leuke 
aantallen daarvan in de netten zijn dit nog steeds de ervaren lokaal aanwezige vogels. 
Na de tweede ronde horen we bij het gebouw een grote goudvink roepen. De vogel is 
slechts kortstondig aanwezig. Later op de ochtend horen we er een paar keer vaker 
enkele exemplaren van en 's middags zit er even een vrouwelijk exemplaar in de 
lijsterbes op de hoek van het veldlab. De rallen hebben inderdaad hun Vrijdagavond 
stapavond gehad, want we vangen er vandaag beduidend meer. Eerst twee uit een 
mistnet, daarna nog drie in één en dezelfde kooi en later, verspreid over de dag nog 
enkele exemplaren zodat we om 23:30 uur met nog één laatste exemplaar in een kooi op 
acht stuks eindigen. De Zaterdagavond is traditioneel pas echt DE stapavond, dus we 
wachten af wat de dag van morgen brengt... 

 
En ja, dan de vangst van de dag: als we tijdens één van de ochtendrondes de laatste 
vrijstaande rij netten bij het meteoveld bekijken zien we nog net iets uit het water (het 
staat daar lekker nat) het riet instappen. Peter ziet het een fractie eerder dan ik en 
meent groenige lange poten te zien. We kijken nog even, maar er verschijnt niks meer. 
We besluiten om in een kleine omtrekkende beweging om het riethoekje heen te lopen 
en horen iets heel stilletjes stappen. Daarna is het maar eventjes of een enorm gevaarte 
klimt vanaf de grond één van de geknotte boompjes in en gaat meteen op de wieken 
zodra wij gezien worden. EEN ROERDOMP!!! De vogel vliegt tegen het net aan, maar met 
z'n grote lichaam valt ie meteen weer terug om meteen daarna op te springen en via de 
lussen precies langs een netstok door de opstelling te klimmen. Helaas denk je dan, 
maar meteen daarna slaat de vogel een hoek naar de voor hem verkeerde kant en 
beland dan alsnog in het net. Op dat moment zijn wij er al bij en weten het net meteen 
dicht te vouwen. De eerste vangst van een roerdomp voor het VRS is een feit. Wat een 
prachtbeesten zijn het toch. Met de nodige voor- en omzichtigheid loop ik met de vogel 
terug terwijl Peter de ronde terug verder afloopt. Het blijkt een eerste kalenderjaar vogel 
te zijn met een vleugellengte van maar leifst 324 mm en een gewicht van 703 gram. Na 
wederom voor- en omzichtig ringen, meten en wegen (reigerachtigen proberen letterlijk 
je ogen uit te steken als je ze iets teveel ruimte geeft) hebben we snel de nodige foto's 
gemaakt en de vogel weer laten vliegen. 
Vandaag ook een rondje met een klein clubje sijzen in één van de netten van sectie 2. 
Het blijken er 16 te zijn met daarbij één ex. dat al een ring draagt. Als ik het nummer 
lees denk ik eerst met een buitenlandse ring van doen te hebben, maar er staat naast 
een letter met 6 cijfers toch echt "Arnhem-VT Holland" op de ring. Dat is een serie die of 
al jaren niet meer wordt gebruikt, of jaren in een oude doos bij een ringer heeft gelegen, 
of nu opnieuw wordt uitgegeven door de ringcentrale. Hierover maar even een vraag 
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gesteld op ringersnet; we wachten af. 
Aan het eind van de middag vangen we na een sessie van ongeveer een drie kwartier 
proppen peuteren (Evert-Jan bedankt voor de hulp) nog een grote bonte specht terug die 
door mijzelf op 27 Juli jl. in jeugdkleed was geringd en daarna een week later nog door 
Symen is teruggevangen. Nu, 3 maand later, dus voor de derde maal in de netten 
beland. 
Ook de eerste twee merels (ook dit jaar weer vrouwen) met oude ringen van hier 
teruggevangen; de eerste blijkt in 2006 te zijn geringd en alleen in de Oktober- en 
November-periodes te zijn teruggevangen, de ander is een vogel die 'jaarrond' hier 
teruggevangen is. Wellicht is de laatste dus een vogel met het winterterritorium hier in 
het Glop en de eerste een lokale broedvogel die nog steeds aanwezig is? Hopelijk krijgen 
we hier de komende dagen nog meer inzicht in. 
 
Henri Bouwmeester en Peter van Horsen 

 
18 november 2007 

Een sijzendagje en rallenbal 

Aankomst van merels en/of koperwieken, laat staan kramsvogels blijft uit. Wel horen we 
in de eerste ronde (waarin we overwegend merels terugvangen) op diverse plekken 
vinken en kepen roepen. Ook vliegt er al een heel leuk wolkje sijzen rond. Er staat dan al 
een behoorlijk frisse, om niet te zeggen onaangename, zwakke wind van zuidelijke 
origine. Op het open stuk van de schapenweide vriest het bij het krieken der dag 
eventjes licht en knisperen de bladeren onder onze voeten. Het is in de tweede ronde al 
behoorlijk zonnig en als we tegen de laagstaande zon inlopen zien we het zonlicht op de 
vleugels van voor ons uit vliegende merels schijnen waardoor het lijkt alsof er lichtjes 
opgezet zijn. We vangen nog een late zanglijster en horen achter bij sectie 5 een korte, 
harde gorzentik. Het blijft vooralsnog onbekend welke gors daar aan de overkant van de 
sloot zat te alarmeren. In het net onder de berken bij de overgang van de schapenweide 
treffen we een bout aan van een half geplukte en opgevreten merel. 1 poot ontbreekt, 
maar de andere met ring zit er nog aan. Het blijkt een merel die 4 dagen geleden alhier 
door onszelf is geringd en in zwakke conditie verkeerde... 
Een netje verderop hangen vlak naast elkaar 3 groenlingen en bij terugkomst bij het 
gebouw zit er in het allereerste net van sectie 1 een roofvogeldonsje tegen de netten 
gekleefd... 
Vanaf die ronde hangen ook de eerste sijzen in de netten bij de Ebelbrug. In vier rondjes 
blijven we op die plek doorvangen, daarna merken we alleen nog wat sijzen bij het 
veldlab (plakkende vers geringden?). De sijzenteller stopt vandaag op 26 nieuw en 1 
terugvangst. Ook trappen er vandaag een paar staartmezen in de val, van de vijf 
teruggevangen exemplaren komen er vijf van mijn Oktobervangserie in de zeereep. 
Het is Zondag en dus is Barbara Bezemer weer op het eiland. Na het verhaal van de 
kleine alken te hebben aangehoord snelt ze naar het strand om na ongeveer ene uur tijd 
met een vers dode kleine alk aan te komen zetten. In tegenstelling tot 'onze' vogel lijkt 
dit exemplaar nog een donzige kop te hebben. Als we er naar staan te kijken komt er een 
roepende man noordse goudvink over het veldlab gevlogen (richting West) die prachtig 
gekleurd zichtbaar is in het zonlicht. Het zou tot het eind van de middag duren eer we 
onze eerste noordse goudvink van dit seizoen gevangen hebben; een mooie adulte man. 
In de middaguren ook nog een eerstejaars sperwervrouw teruggevangen die eerder dit 
seizoen (in September) door Joop van Aardenne alhier geringd werd. Ondertussen 
sprokkelen we de hele dag lekker door met een mix van merels (vooral terugvangsten), 
koperwieken en af en toe een waterral. Van die laatste soort is het afgelopen nacht 
inderdaad wederom stapavond geweest want we vangen acht ongeringden, plus nog 
twee terugvangsten. In de avonduren, als de wind aanhaalt en we de netten in de 
schapenweide preventief hebben gesloten, loopt Peter nog een rondje langs de netten en 
inloopkooien en merkt dat het nu pas echt 'rallenbal' is want overal rondom de 
luidspreker zitten rallen in de struiken. Ook een paar waterhoentjes en in twee rondes 
haalt hij respectievelijk één waterhoen en drie waterrallen en twee waterrallen op. Die 
laatste twee verschijnen na middernacht in de computer en dus niet meer op de lijst met 
dagtotalen van deze wederom enerverende dag. We zijn benieuwd of er morgen een 
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prinses van het bal verkozen kan worden. 
 
Henri Bouwmeester en Peter van Horsen 

 

 

Week 47 
 

19 november 2007 

Rode zon en rode ogen. 

We hadden ons voorbereid op een koude, natte, kille, klamme dag, want de 
weersverwachtingen spraken over de eerste 'winterse ongemakken'. Wij zouden zo 
ongeveer als laatsten in het land aan de beurt zijn, maar dat alles bleef uit. Het vroor 
weliswaar bij het eerste daglicht, en er stond een zuidoosten-wind met kracht 4-5 bft, 
maar verder was het prima te doen. Het regen- en natte sneeuwfront schoof weliswaar 
tot vlak aan de waddenkust, maar lostte helemaal op op het moment dat het ons zou 
bereiken. 
Betreffende de trek kunnen we kort zijn: die was er nie...! Het rallenbal was kennelijk als 
een nachtkaars uitgegaan en met de vangst van slechts enkele rallen kwamen wij van 
een koude kermis thuis. Toch zat er vandaag een leuke ral tussen. Een exemplaar uit 
2003, geringd door Ulbe Rypma, nu voor de vierde maal terug gevangen (één keer in 
2004 en daarna pas weer drie maal in 2007). 
Het was dus erg rustig met de vangsten. De hoofdmoot bestond wederom uit merels 
maar vandaag pas echt vooral terugvangsten van voornamelijk achterblijvers. Echter: 
ook weer een paar merels met een andere status, en wederom vooral vrouwen. 
Bijvoorbeeld een merel-vrouw uit 2003 die daarna vier maal is teruggevangen, echter 
alleen in November in de jaren 2003, 2005 en 2007. Maar ook een sijs-man die ons nu 
voor het eerst na 31 Oktober 2005 weer met een bezoek vereerde. Als laatste nog een 
voorbeeld van een staartmees die op 19 mei van dit jaar als 'net uit het nest' te boek 
staat en vandaag al voor de 10e maal ons 'consultatiebureau' bezoekt. 

 
In de middaguren gebeurd er eigenlijk niet veel bijzonders. Er vliegt nog wel een maal 
een havik-vrouw over het achterste deel van de opstelling, maar verder niks bijzonders 
eigenlijk. De avond begint met aan de horizon dezelfde rode gloed als de kleur van de 
ogen van de vogelsoort die letterlijk op de rand van de nacht de dag af zal sluiten... 
In de avondrondes langs de rallenkooien vangen we nog één waterral en in de laatste 
ronde komt Peter terug met een... Juist ja, de derde RANSUIL van het seizoen! Wederom 
gevangen in een grofmazig net in de schapenweide. Tja, en als je dan alleen zo'n vogel 
uit het net moet halen heb je er je handen letterlijk vol aan en ziet zo'n uil toch al snel 
kans om een nagel in een vinger te planten. Je moet er wat voor over hebben om dit 
soort vogels te ringen... 
Bij het loslaten naast het gebouw gaat de uil in de hoge berk bij de strandwagen zitten 
en volgt er een roepje in de lucht dat sterk doet denken aan een andere ransuil die 
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reageert. Het roepje lijkt evengoed net zo veel op meerkoet, een onderwerp van gesprek 
onder vogelaars waar regelmatig over gediscussieerd wordt. 

 
Groet, Henri Bouwmeester en Peter van Horsen 
 

20 november 2007 

we meten weer met grote maten... 

Natuurmonumenten gaat vanaf vandaag de schapen weer in dit perceel weiden, dus wij 
moeten het hogerop zoeken. Na overleg met de medewerkers hebben we de netten in de 
schapenweide vanochtend hoger opgeschoven dan we normaal gewend zijn, zodat de 
schapen en pony's er onderdoor kunnen lopen. Er wordt voor volgend jaar gewerkt aan 
een oplossing voor het feit dat de schapen zich tot nu toe niet veel van de huidige 
afzetting aantrekken. Natuurmonumenten is gelukkig bereid daaraan mee te werken. 
Er is weer lichte aankomst van koperwieken te bespeuren, maar dat is slechts van korte 
duur, de meeste vliegen door. In de eerste ronde vangen we slechts drie waterrallen 
(waarvan één voor ons in een net springt) en een geringde merel. Het is weer duidelijk te 
merken dat er heel wat ralletjes in het Glop vertoeven, en getuige de grotere plonzen in 
het water zijn er ook weer waterhoentjes bijgekomen. Daarvan zien we er enkele malen 
één over het pad spurten en vangen we er na de middag weer één in een kooi. De 
tweede ronde is een stuk beter, naast een viertal sijzen, een clubje koperwieken en 
natuurlijk weer merels ook een heggemus met een oude ring uit 2005. In de loop van de 
ochtend lopen we met extra netstokken naar sectie 6 om de netten hoger te kunnen 
plaatsen in verband met de schapen en pony's en zien vlak voor ons een houtsnip van de 
grond opvliegen. Als we bij de netten komen blijkt 'ie voor ons uit in sectie 7 te hangen... 
Ditmaal is het een mooi bruin exemplaar, i.t.t. de grijze van een paar dagen geleden. 

 
De ronde van 13:30 uur loopt Peter alleen en hij komt terug met een buizerd. Het is een 
tweedejaars vogel in een blakende conditie en met een heel goed gewicht. Na het hoge 
water is er op het eiland ook genoeg te vinden voor aaseters als een buizerd. Toch trof 
Peter hem in het net aan met als prooi een alhier geringde merel. We hebben daar de 
gegevens van in de database opgezocht en het blijkt een mooi voorbeeld van predator-
prooirelatie te zijn en illustratief voor de functie van opruimers die roofvogels hebben. 
Het blijkt namelijk een merel te zijn die 8 dagen geleden is geringd en daarna in 
opeenvolgende vangsten steeds meer in gewicht en vliegspier afgenomen is. Duidelijk 
een vogel die over z'n grenzen heeft moeten gaan en niet in staat is geweest om zich 
hier te herstellen. Daar vliegen er hier meer van rond, en ik heb het niet eerder 
meegemaakt dat ik zo'n hoog percentage vogels met oude sperwerwonden heb gevangen 
dan dit jaar. Ook vandaag is er in het Glop verhoogde sperwer-activiteit. Vanochtend 
vloog er weer een sperwer-vrouw tegen het net in de hoek van sectie 1 en 2, maar de 
sprint van Peter was net niet snel genoeg. 
We blijven ondanks de verwachting dat het tegen een uur of half elf vanochtend wel 
langdurig zou gaan regenen vrijwel de hele dag daarvan verschoond. We pakken alleen 
een half uurtje lichte neerslag van de rand van het regenfront mee. 
Peter is na de middag aan een rimboetocht begonnen en heeft de leiwieken van de 
kooien gecontroleerd en meer vrijgemaakt van begroeiing. We hebben namelijk de 
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indruk dat de rallen over het gaas klimmen als daar twijgen of rietstengels tegenaan 
groeien. In het verleden heb ik dat zelf al eens tijdens de avondrondes zien gebeuren en 
dit jaar staat er extreem veel begroeiing langs de wieken. Of er een verband is weten we 
natuurlijk niet, maar gedurende de rest van de dag vangen we al 2 rallen in de kooi bij 
sectie 8, de kooi die al een week niks meer ving... In de avondrondes constateren we 
weer verhoogde activiteit van het rallenfront en horen we ook waterhoentjes in het riet. 

 
Groet, Henri Bouwmeester en Peter van Horsen 

 

21 november 2007 

Is het aankomst of vertrek? 

Het is een heel rustige nacht geweest met een zwak windje en droog weer. Gisteravond 
hoorden we al weer diverse geluiden zoals voorzichtige plonsjes, maar ook bommetjes in 
het riet en vingen nog een waterral net na middernacht. In de eerste ronde was er ook al 
meteen duidelijk verhoogde activiteit van de veroorzakers want we hadden in de kooien 
een waterhoen en 2 waterrallen zitten en vingen achteraan in het veld nog een waterral 
in het net. Er zijn tijdens de eerste ronde diverse soorten vogels boven het glop waar te 
nemen, enkele kepen, opnieuw een wolkje sijzen, meerdere koperwieken en ook komen 
er weer wat kramsvogels binnen. Op het pad van sectie 4 zit een potentiële nieuwe 
baansoort, een oeverpieper. De vogel vliegt keurig voor ons uit en volgt precies de 
netten. We hopen natuurlijk dat deze vogel dezelfde keuze maakt als de roerdomp van 
afgelopen Zaterdag en na het slaan van een haakse hoek in de netten beland, maar dat 
gebeurd niet. Later zien we de vogel triomfantelijk in de meetmast van het meteoveld 
gaan zitten. Ook lijkt er weer wat beweging te zijn onder de mezen, want we vangen 
vandaag zo ineens weer drie ongeringde pimpels en bij het gebouw zitten gedurende een 
zeer korte tijd een paar zwarte mezen. 
Op de paden zijn de laatste dagen veel meer poepspetters van rallen te zien en ook op 
de stobbes van de struiken in het water zit poep. Kennelijk gaan ze daarop zitten slapen. 
We zien de rallen overdag regelmatig de paden oversteken en merken steeds vaker dat 
ze zitten te wroeten en foerageren in de oevers langs het pad. Verspreid over de dag 
komen er nog enkele in de netten gevangen rallen bij. 'S middags springen er twee 
tegelijk in de netten van sectie 0. Je komt dan even handen tekort, maar het is gelukt. 
Tussen de deelnemers van het rallenballetje van vandaag niet alleen opvallend kleine 
rallen, maar ook grote en voelbaar vette exemplaren waarvan er één met 164,1 gram de 
kroon spant. De lichtste van vandaag weegt 91,6 gram en dat is een eerstejaars vogel 
die aan het linkeroog blind is. Het is de eerste keer dat ik dit meemaak bij de inmiddels 
zo'n 400 waterrallen die ik geringd heb. Verder lijkt de vogel er niet echt hinder van te 
hebben, het gewicht is ook nog niet eens laag te noemen als je kijkt naar de 
biometrische maten van deze vogel. 
We zien vanochtend in de hol gegroeide wilgenruïne rechts voor het veldlab een adulte, 
ongeringde sperwerman op de stronken gaan zitten, om daar z'n prooi op te peuzelen. 
Gedurende zo'n 20 minuten kunnen we door de in het gebouw opgestelde telescoop het 
verwerken van z'n maaltijd volgen. Nadat ie is uitgegeten gaat Peter ter plaatse kijken of 
er etensresten te vinden zijn, maar treft haast niks aan. De prooi was dus kennelijk al 
ergens anders in de omgeving voorgeplukt. 
We hebben vandaag rond het middaguur ook enige tijd een heel rustige regenbui gehad, 
maar hebben met extra netcontrole gewoon door kunnen vangen. In de middaguren is 
het weer aan het opklaren en zijn er kennelijk weer wat nieuwe merels in het Glop 
aangekomen, want ineens vangen we weer ongeringde exempleren met vet en goed 
ontwikkelde vliegspieren in plaats van de bottenzakjes, of virtueel dode merels zoals 
Evert-Jan Rietbergen zou zeggen. Dat niet al die merels ten dode zijn opgeschreven 
begint het geval van een merel-vrouw te bewijzen die enige tijd voordat wij haar ringden 
fors door een sperwer te grazen was genomen, en daarna zienderogen in gewicht 
achteruit holde, maar vandaag na voor de 7e maal te zijn teruggevangen toch 3 gram 
was toegenomen. Ook de wond en de in hergroei verkerende veren zagen er inmiddels 
een stuk beter uit. 
De duiker die het vangterrein van voldoende afwatering moet voorzien zit weer verstopt. 
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We zitten in het vangterrein inmiddels met een toch wel net iets meer dan wenselijk 
hoge grondwaterstand en proberen de duiker dus maar weer eens met een lange buis 
vrij te porren. Dat lukt maar ten dele, maar er is inmiddels in ieder geval weer iets 
afstroming. In de avonduren is het bij de netten aanvankelijk weer licht rumoerig, maar 
vangen we pas vlak voor middernacht de eerste en enigste avondral voor vandaag. 
Morgen weer meer? 

 
Groet, Henri Bouwmeester en Peter van Horsen 

 

22 november 2007 

Het was dus vertrek 

We begonnen de dag met een prachtig rood opkomende zon. Gisteravond was er sprake 
van een beetje optrekkende grondmist in de polder en voelde alles in het vangterrein 
nogal klammig aan. Het resultaat was dat de eerste rondes langs de netten vandaag 
hoofdzakelijk bestonden uit het van de netten schudden van de vele dauwdruppels. 
Logischerwijs zaten er daardoor ook minder vogel in de netten, maar er was ook duidelijk 
minder activiteit in de lucht waarneembaar. Er vlogen wat kepen en een paar vinken rond 
en natuurlijk was het gebruikelijke groepje sijzen ook wel weer van de partij. We komen 
dus van een wat teleurstellende eerste ronde terug, maar hebben in de kooien wel 
meteen de eerste waterral zitten, een vogel die op 31 December vorig jaar geringd bleek 
te zijn en de volgende dag op 1 Januari nog weer eens is teruggevangen; daarna nu pas 
voor de eerste keer weer... In diezelfde ronde ook nog een vuurgoudhaantje die even 
later verder mag vliegen met 'lucky number' 777 op het eind van het ringnummer. 
We zien nog weer een sperwer voor het gebouw langs komen vliegen en ook nog een 
havik-vrouw parallel aan sectie 2 dwars door het elzenbos scheuren met een prooi in 
haar poten. We horen duidelijk dat ze tijdens die torpedovlucht met haar vleugel tegen 
een tak tikt. 

 
Na de middag nog een broodmagere merel teruggevangen met een onwaarschijnlijk 
gewicht van 66,7 gram. De vogel is tussen ringdatum en eerste terugvangst in 5 dagen 
tijd eerst aangekomen tot 91,2 gram maar daarna kelderde het gewicht (in 9 controles) 
naar het huidige lage aantal grammen. De vliegspier ziet er uit alsof er haast geen vlees 
meer op zit en de vogel gaat na het loslaten meteen op het weitje zitten pikken in het 
gras. 
Ook nog een vink gevangen met een oude breuk op de linkerpoot en op de borst een 
grote plek met veren in hergroei en een oud wondje. Ondanks deze beperkingen (de 
vogel staat gewoon op z'n bovenbeen) weegt dit exemplaar toch nog meer dan de 
soortgenoot die op het zelfde moment naast hem in het net hangt. 
We horen ze amper, maar van de barmsijzen vangen we vandaag een exemplaar van de 
grote barmsijs. Een overduidelijk exemplaar met ene grijzige indruk op de bovenzijde. 
Tegen een uur of drie in dem iddag begint het vanuit het Zuidwesten flink te bewolken en 
vragen we ons af hoelang het nog droog zal blijven. Laat op de avond vallen echter pas 
de erste paar sputtertjes regen. Als we de dag afronden hebben we in de avondrondes 
nog weer 2 waterrallen in de kooien gevangen. Het valt op dat we de laatste 2 dagen van 
deze soort heel zware exemplaren vangen, met 164 gram hadden we gisteravond dan 
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ook de zwaarste van het seizoen. Deze trend zet zich vandaag voort. Klaar voor 
vertrek???? 

 
Groet, Henri Bouwmeester en Peter van Horsen 

 

23 november 2007 

Inlopen of invliegen? 

Er is vannacht al meer wind ontstaan nadat de laatste ronde van gisteravond net voor 
middernacht onder een bijna volledig heldere hemel met bijna volle maan gelopen werd. 
In de vroege ochtendschemer moet er een groep kramsvogels tussen de bomen door de 
schapenweide zijn gepasseerd want bij de eerste ronde treffen we er 2 aan in sectie 6 en 
het laatste net van sectie 7. Verder levert de eerste ronde beduidend meer op dan 
gisteren. De wind heeft duidelijk weer wat beweging onder de vogels veroorzaakt. We 
vangen ook een waterral terug die aanvankelijk voor mij uitloopt over het pad, 
vervolgens opspringt en in de tweede baan van een net terechtkomt. Is dat nou een 
inloper of een invlieger? 
In de ochtend ook nog weer een vuurgoudhaantje en een sijs. De rest van het groepje 
sijzen wil vandaag niet verder naar beneden komen; we kunnen er gewoon onderdoor 
lopen als ze een meter of vijf boven ons in de elzentoppen zitten te foerageren. De 
merels betreffen vrijwel allemaal de bekende recidivisten die met wisselende regelmaat 
de meet- en weegapparatuur van ons consultatiebureau weer komen bezoeken, maar er 
zitten er ook weer een paar bij die nog ongeringd zijn en overwegend in goede conditie 
verkeren. Ook een merel teruggevangen die hier op 24 Oktober geringd is, daarna 6 
maal is teruggevangen en daarbij eerst 6 gram in gewicht afnam tot 88,9 gram, waarna 
de vogel opnieuw vet begon aan te leggen en nu maar liefst 115 gram weegt. Maar wat 
zal nou de status zijn van merels die we hier enkele jaren geleden hebben geringd en die 
we jaarlijks alleen gedurende een korte periode in november terugvangen, maar wel 
volop vet hebben aangelegd? 
In de meeste gevallen neem je aan dat het vogels zijn die zich hier na elders te hebben 
gebroed nu in een winterterritorium vestigen, maar vogels met die status leggen meestal 
geen of slechts weinig vet aan. 
We vangen nog een waterral terug die eind oktober is geringd en daarna eerst wat in 
gewicht daalt, maar gedurende de drie daarna volgende terugvangsten weer vet is gaan 
aanleggen en nu 144 gram weegt. Dit proces zagen we vorig jaar precies zo bij de 
Zweeds geringde waterral die we toen 6 maal terugvingen. 
Peter ziet 's morgens tijdens een ronde langs de netten maar liefst drie Sperwers tegelijk 
en we zien voor het gebouw ook nog tot twee keer toe een sperwer-man achter een 
merel aan tussen de bomen door jakkeren. 
Na de middag lopen de vangsten snel terug en wordt het ineens stilletjes in het Glop. De 
wind haalt echter gaandeweg de dag verder aan en zorgt er in combinatie met 
regelmatig doorbrekende zon voor dat de netten heel goed zichtbaar zijn. 
Peter van Horsen vertrekt met de avondboot en kan terugkijken op een voor november 
zeer afwisselende week met toch wel heel leuke soorten een aantallen. In de avondronde 
worden er geen waterrallen meer gevangen, maar zit er nog wel een waterhoen in één 
van de kooien. 

 
Groet, Henri Bouwmeester en Peter van Horsen 

 

24 november 2007 

Weer een doublet. 

De ochtend begon weer prachtig met in het oosten een feloranje horizon. Op het moment 
dat de zon boven de kim stond leek het elzenbos in brand te staan. De eerste ronde 
stelde enigszins teleur. Met buien op zee en een vogeltrekverwachting die op de Birdtam 
op 40% staat reken je toch onwillekeurig op meer merels dan je uiteindelijk in het terrein 
aantreft. Tijdens het lopen is er alleen wat lichte trek te merken van af en toe een klein 
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groepje koperwieken en/of kramsvogels. In de schapenweide komt er nog een ijsgors 
overvliegen en twee Buizerds laten zich al heel vroeg boven het bos zien. In die eerste 
ronde toch wel weer twee ongeringde winterkoningen. De waterrallen stellen in de 
ochtenduren teleur. Er lijken er minder in het terrein aanwezig en vangsten blijven ook 
uit tot de ronde van 11:15 uur. 
In het bos wordt een vink gevangen die alleen maar met één netdraadje in de spleet van 
de ring vastzit; het blijkt dus wel een exemplaar met een ring van elders te zijn en 
getuige de slijtage van de ring is de vogel ook al wel een paar jaar geleden geringd. 
In diezelfde ronde gaat er heel even een havik-vrouw rustig op ene tak zitten in het 
elzen-/berkenbos. We kijken elkaar even van een afstand van zo'n 20 meter aan en met 
ene grote klap van de vleugel maakt de dame kenbaar dat zij er niet van gediend is 
nader met mij kennis te maken. Een paar uurtjes later tref ik in het centrum van de 
netopstelling naast een half dichtgeschoven net een afgekloven vleugel van een 
waterhoen aan met een kransje van veren er omheen en een poepstreep van ongever 
een halve meter er naast. Nou ja zeg, een havik moet hier midden tussen de netten een 
waterhoen hebben zitten opvreten en is er na even in het net te hebben gehangen 
vandoor gegaan. Ik kan in ieder geval geen andere conclusie dan deze trekken als ik 
deze sporen op een rij zet. 
Vandaag ook weer een oude merel teruggevangen die sinds het jaar waarin ze in Oktober 
geringd en één keer gecontroleerd werd (2004) nog niet eerder was teruggevangen. Na 
de middag hangt er in het tweede net van sectie 1 weer zo'n blauwe draaihals... De 
negende IJSVOGEL van dit seizoen. Wederom een eerstejaars vrouw waarvan het 
gewicht van 40 gram zo hoog blijkt dat ik de instelling voor het maximum in de pc naar 
boven moet bijstellen. De stekelbaarsjes op het eiland zijn kennelijk goed vet dit jaar. Ik 
heb deze vogel een kleine schoonheidsbehandeling gegeven. De punt van de ondersnavel 
bleek namelijk heel iets te zijn scheefgegroeid. Door deze afwijking kan en zal de 'foute' 
ondersnavel sneller doorgroeien dan de bovensnavel en zal het de vogel belemmeren in 
het bemachtigen van prooi. Een misvorming als deze is prima te verhelpen door het 
snavelpuntje iets bij te vijlen met een nagelvijltje. Zo heeft de vogel toch baat bij het 
door ons veroorzaakte kortstondige ongemak. Net als ik alles aan de vogel heb gemeten 
slaan de stoppen in het gebouw er door en zitten we zonder stroom. Na de boel hersteld 
te hebben en de pc weer te hebben opgestart blijken, zoals verwacht, de gegevens van 
de Ijsvogel weg te zijn. Dan ben je blij dat je de vogel nog in de hand hebt... 
Bij de volgende ronde merk ik dat er allemaal rook van het erf van de boer aan de 
overkant van ons vangterrein komt. Al snel zie ik twee brandweerwagens arriveren. De 
boer blijkt een brandje te hebben in één van z'n schuren. Of er verband is met de 
stroomstoring in het veldlab weet ik niet, maar het ligt wel voor de hand. 
Aan het eind van de middag begint de wind zoals voorspeld flink toe te nemen. Om goed 
voorbereid te zijn op de voorspelde windkracht 8 bft besluit ik in de voorlaatste ronde de 
netten van sectie 6 te sluiten. Als ik daar ook in het bos mee bezig ben knalt er twee 
netten verderop een sperwer in één van de netten. Hij heeft een koperwiek bij zich die 
blij mag zijn dat het net hem van een spoedige dood redde want de sperwer had hem 
nog maar net in z'n poten. Ik besluit de sperwer onmiddellijk in een vogelzak te stoppen 
omdat er ook nog ene paar merels in de netten hangen. Even later zou dat een wijs 
besluit blijken te zijn want er knalt vlak voor mij ook nog ene sperwer-vrouw in het 
grofmazige net dat in het bos staat. Goh, een dag afsluiten met 2 sperwers in één ronde 
is bepaald niet verkeerd! 
's Avonds passeert er een stevig regenfront met harde tot stormachtige wind. In de 
laatste ronde wordt er toch nog een waterral in één van de kooien gevangen. De wind is 
dan inmiddels al flink in kracht geminderd en de zaklamp kan dan ook al uitblijven omdat 
de volle maan weer in vol ornaat achter de wolken tevoorschijn is gekomen. 

 
Groet, Henri Bouwmeester 

 
25 november 2007 

Meer buien, meer wind, meer merels. 

Zoals men dan zegt: een dag om snel te vergeten ! Nou ja, snel... Er gebeurden heus 
nog wel een paar opmerkelijke dingen: het was voorspeld, harde wind, buien in de vorm 
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van regen en hagel. Dat alles kregen we, al viel de hagel erg mee, slechts één keer een 
kort tempex-effect. In de eerste ronde vloog op een meter of 10 voor me eens sperwer-
vrouw met prooi paralel langs de netten over het pad. Net voorbij het Ebelbruggetje 
maakte ze een beoordeelfout en vloog in het grofmazige net. Als je dan ziet dat zo'n 
vogel meteen mooi naar beneden in het net zakt hoef je eigenlijk al helemaal niet meer 
te sprinten. Het bleek de sperwer-vrouw van gisteren te zijn en de prooi: dezelfde 
koperwiek die ze gisteren had geklauwd!!!! Die kwam gisteren ogenschijnlijk in redelijke 
toestand weg, maar nu had ze dezelfde vogel nog weer in het gebied weten terug te 
vinden en gegrepen. Verder in die ronde een adulte spreeuw gevangen waarbij nu al 
bijna alle witte stippen op de borst en buik afgesleten waren. 
Er zaten vandaag weer wat meer merels in het vangterrein. Maar ja, wat wil je; het was 
gewoon weer kl..enweer en dan zijn ze er wel! Bij de ongeringde merels van vandaag 
een exemplaar waarbij ik weer moest terugdenken aan die met dat stokje dwars door z'n 
lijf die enige jaren geleden door wijlen Anton Conings werd gevangen. Nu had ik er één 
die een takje in z'n keel had zitten dat aan één kant voor ongeveer een halve centimeter 
uit de keelzak naar buiten stak. Het weefsel eromheen was helemaal hersteld en ik 
besloot om er maar niks aan te doen om te voorkomen dat de boel weer aan het bloeden 
zou gaan en/of de luchtpijp beschadigd zou raken. De vogel was verder in prima conditie 
en leek er geen hinder van te ondervinden. Tja, je maakt wat mee als vogel... en als 
ringer! Ik heb nog niet eerder in de 15 jaar dat ik hier nu meegelopen en/of geringd heb 
zoveel vogels met verwondingen van onvrijwillige contacten met predatoren 
meegemaakt. Het blijft indrukwekkend hoeveel kracht deze aan de dood ontsnapte 
vogels weten te vinden om van zo'n avontuur te herstellen. 
Bij de terugvangsten een vink van eind november vorig jaar; daarna niet eerder dan 
vandaag teruggevangen. Maar ook een merel van begin juni dit jaar die ook nu voor het 
eerst teruggevangen is. 
De rallen liepen vandaag weer aan alle kanten door het terrein en over de paden. Op die 
manier sprongen er tijdens het lopen van de (door de buiigheid vele) rondes drie van de 
zeven vandaag gevangen rallen in de netten. De verhouding inlopers / invliegers ligt door 
de hoge waterstand momenteel echt hoger dan normaal. De onderste banen van de 
netten staan overigens niet lager dan ik normaalgesproken gewend ben om ze te zetten. 
Twee van de vier inloopkooien zijn inzwemkooien geworden waar de rallen al ongeveer 
een week over de geleidewieken kunnen zwemmen of met een klein stapje kunnen 
klauteren. In de loop van de middag nemen de buien in frequentie toe maar tegen de 
schemer blijft het langer droog maar begint de wind juist toe te nemen en staat er een 
stevige Noordwestenwind van 7 beaufort de nodige bladeren, elzenproppen en takjes de 
netten in te blazen. Ik was al even bang dat die er niet meer waren….. Als er morgen 
geen vogels zijn hebben we dus in ieder geval IETS te doen.... 

 
Groet, Henri Bouwmeester en ouders 

 

 

Week 48 
 
26 november 2007 

Ja, ja we weten het wel...Inpakken! 

Het VRS Schiermonnikoog gaat tot het gaatje hoor je in ringerskringen wel eens zeggen. 
Is het gaatje nu bereikt? Er zijn elementen die ons kennelijk willen zeggen dat het wel 
genoeg is voor dit jaar. In tegenstelling tot de weersverwachtingen die gisteravond 
werden afgegeven ging het vandaag nog gedurende lange tijd als een gek tekeer. Ik hoor 
Erwin Krol gisteren op de radio nog zo zeggen dat die weerprofeet uit Engeland met zijn 
voorspellingen van een superstorm een kwakzalver en een charlatan was... De ene bui 
na de andere dreef het eiland op en de wind die daar vooruit gestuwd werd geselde de 
netten. Soms was de wind zo hard dat de netstokken letterlijk stonden te fluiten als een 
panfluit. Er waren maar heel weinig vogels in het terrein aanwezig en de netten vingen 
eigenlijk alleen op de frequente momenten van rust tussen de buien door. Op zo'n dag 
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kun je moe worden zonder al te veel vogels te ringen. Je moet gewoon continu lopen, 
lopen en lopen. De gelegenheid wordt dus aangegrepen om tijdens dat lopen met het 
afbreken van de net-opstelling verder te gaan. Vandaag worden de laatste restjes van 
sectie 6 opgeruimd en wordt sectie 4 binnengehaald. Daarbij naast de korte regenbuien 
ook nog een keer een stevige hagelbui op de kop gehad. 
De waterrallen en ander 'zwemgoed' doet het vandaag eigenlijk nog het beste wat de 
vangsten betreft, maar ook daarvan zou je meer verwachten. In de eerste ronde weer 
een waterhoentje in één van de kooien en later op de dag nog een paar rallen. Daarbij 
niks bijzonders, ware het niet dat er weer een lekker zware tussen zat die kennelijk een 
vestiging van de Febo op het eiland kent. 
Van de stekelbaarsjes hoeven ze het niet meer te hebben in het Glop, want die grijpen 
kennelijk ieder moment waarop ik de duiker weer eens heb opengepord aan om richting 
zee te gaan. Voor de schotbalk in de sloot zitten er nog heel veel. Hoe zullen ze dat 
andersom doen? Op de weg terug van zee moeten ze bij die schotbalk toch een dertigtal 
centimeters overbruggen. Of zijn voorvaderen van de honderden stekelbaarzen die je in 
een droge Augustusperiode in de laatste poeltjes in de glopsloot ziet samenscholen 
allemaal als eitje aan een vogelpoot het Glop in zijn gekomen? 
Er vloog vanmorgen ook een groep van zo'n 40 vinken van de grond op achter de netten 
van sectie 2. Nou ja, van de grond... het kan niet anders dan dat ze daar zaten te 
foerageren op de elzenzaden die daar tegen de boomstronken en takken aankleven; het 
is immers één grote watermassa waar ze niet even lekker in de bosbodem kunnen 
wroeten. 
Als het tegen vijf uur in de middag donker is neemt de wind nog even weer in kracht toe 
en pas laat in de avond zakt de wind wat terug in kracht en nemen de buien meer en 
meer in aantal af. De rallen laten het tijdens de avondrondes (onder de dan zelfs 
zichtbare volle maan) afweten. Wat wel heel opmerkelijk was: tijdens de meeste 
avondrondes hoor je ze heel stilletjes van de takken in het water stappen, maar 
vanavond zaten ze toen ik het terrein inliep lekker mee te knorren met het rallengeluid 
dat we draaien. Geen idee waarom ze dat nu ineens doen... 

 
Groet, Henri Bouwmeester en ouders 
 
27 november 2007 

Stilte voor of na de storm? 

Het kan verkeren... vannacht raasde het nog flink langs de muren van het veldlab, maar 
vanochtend bij het ochtendgloren was de wind al flink afgenomen en was bij de tweede 
ronde langs de netten al vrijwel weggevallen. 
Het is wederom rustig aan het vogelfront. Met zo goed als geen wind hoor je echter wel 
ineens weer wat er over komt vliegen in het terrein. Zo passeren er twee Geelgorzen 
richting Noord, zit er weer een Oeverpieper in de schapenweide en roept er in de ochtend 
een IJsvogel in het hol gegroeide wilgenbroekbos aan de oostzijde van sectie 5. Ook 
komen er nog twee luid schreeuwende Nijlganzen laag over diezelfde wilgen vliegen en 
hoor ik een Pestvogel uit die hoek wegvliegen richting Zuidwest, de polder in... 
Aan de noordzijde van het vangterrein haalt een havik-vrouw capriolen uit alsof het 
baltstijd is. In de middaguren scheert ze weer eens door het broekbos bij sectie 2 en 
heeft er daarmee waarschijnlijk voor gezorgd dat er ineens meer vogels in de netten 
hangen dan we tot dan toe vandaag gevangen hadden. Daartussen ook een paar 
ongeringde merels waarbij een mooie gitzwarte adulte man met volop vet en een gewicht 
van maar liefst 122,9 gram. De zwaarste die ik deze periode in handen heb gehad. 
Tijdens het opruimen van de netten van sectie 5 vliegt de IJsvogel uit het bosje in 
Westelijke richting weg... waar geen netten meer staan dus! 
In de struiken ook nog een Tjiftjaf gehoord, en in de daaropvolgende ronde twee stuks 
van die soort gevangen. We ontvingen vandaag via de e-mail al een terugmelding van 
een pimpel die aan het begin van de mezen-invasie alhier op 4 Oktober ALS ENIGE 
PIMPEL geringd is en op 15 november bij Wassenaar op de vinkenbaan Meijendel 
gecontroleerd is tussen een pimpel met een ring uit Litouwen en één uit Letland. Het is 
vrij aannemelijk dat de vogel op 15 november al bezig was met correctietrek. We weten 
inmiddels dat er in de eerste helft van november sprake was van een zich in Noordelijke 
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richting verplaatsende golf mezen, voornamelijk pimpels die (getuige meerdere 
ringcontroles) op dat moment al onderweg waren uit België en Frankrijk.. Daartegenover 
vingen we vandaag ook een pimpel die sinds 2004 verspreid over het hele vangseizoen in 
alle jaren tesamen al 49 keer door ons is gevangen; in tegenstelling tot de vorige een 
echte autochtoon dus. 
Aan het eind van de middag toch ook nog een nieuwe soort voor mijn periode van 
inmiddels ruim twee weken vangen... één van de drie grofmazige netten hing voor meer 
dan de helft door onder het gewicht van ruim een pond houtduif...Daarna werd het weer 
erg stil en viel al snel de avond in; een vangdag zit er in deze tijd van het jaar al in korte 
tijd op. 

 
Groet, Henri Bouwmeester en ouders 

 

28 november 2007 

Meenemen of hier opeten? 

Het zal niet waar zijn hè? Ben je bezig met afbreken van de opstelling, zijn er ineens 
weer meer vogels! Er vliegt weer een grotere groep sijzen rond boven het elzenbos, er zit 
weer een groep vinken te roepen in de toppen en tussen de bomen foerageren weer een 
paar groepjes koperwieken. Ook hoor ik weer een paar barmsijzen boven het Glop. In de 
resterende netten hangen bij de eerste ronde precies op de rand van de schapenweide 
weer merels. Da's nog niet zo opmerkelijk, maar het zijn ongeringden die ook nog eens 
stevig en in goede conditie zijn (uiteindelijk vandaag 9 exemplaren van meer dan 100 
gram) en dat kwam de laatste dagen amper nog voor. Nu spuiten er overal in het terrein 
merels uit de struiken weg. Helaas is het weer een klassiek voorbeeld van hetgeen we 
hier jaarlijks vaker meemaken: als je in de eerste ronde merels aantreft met flink wat 
trekvet, dan kan het in de tweede of derde ronde al weer helemaal over zijn met de 
vangsten en zijn ze verdwenen. En zo geschiedde... De tweede ronde leverde al haast 
geen vogels meer op en daarna sprokkelden we er af en toe wat bij tijdens het opruimen 
van de netten. 
Het was vandaag tevens een dag van concurrerende vogelvangers: als ik tijdens een 
ronde de hoek van sectie 1 naar 2 om kom lopen zie ik nog net een grote vogel van de 
grond opvliegen, pal onder één van de mistnetten. Een havik met prooi! Dichterbij 
komend blijkt al snel dat hij op het pad pal naast één van de netten een merel heeft 
zitten opkluiven. Een grote bos veren, een dikke witte poepstreep op het pad en een bos 
vol alarmerende vinken en mezen zijn de enige sporen die de havik achterlaat. Het lijkt 
wel een cafetaria! 'Meenemen of hier opeten ?' 
Later op de ochtend zit ik binnen acter de pc de gegevens te verwerken en zie ik langs 
het beeldscherm naar buiten kijkend, een kat vlak voor het gebouw lopen. Het is één van 
de vier duidelijk individueel herkenbare katten die hier momenteel rondlopen. De kat 
zoekt zoveel mogelijk dekking op en gaat aan de voet van de vlier voor de ringtafel 
zitten. Zijn/haar aanwezigheid blijft niet lang ongemerkt; meteen verschijnen er 2 zeer 
territoriale winterkoningen en dito roodborsten ten tonele die met verve hun ongenoegen 
over de aanwezigheid van dit feline wezen duidelijk maken. En dan wordt in rap tempo 
duidelijk waarom de ene vogelsoort veel vaker slachtoffer van katten wordt dan de 
andere. De winterkoningen gaan wijselijk op één vaste en hoge plek zitten schelden en 
schetteren terwijl de roodborsten de aanval inzetten... En het kan niet uitblijven, de kat 
doet een uitval en grijpt een roodborst uit de lucht... Deze actie wakkert vervolgens bij 
mij dusdanige gevoelens van ecologische hierarchie aan dat ik opveer van de stoel en in 
een sprint naar buiten ren. De kat zet het op een lopen en ik zet de achtervolging in, 
dwars door het wilgenbroekbos. Dat leidt in korte tijd tot een natte ringer, een natte kat 
en een verdwaasd om zich heen kijkende uitgespuugde roodborst. Enige tijd later laat de 
roodborst zich (weliswaar met gehavend verenkleed) al weer zien op z'n vaste zangplek 
op de hoek van het veldlab. 
We zijn vandaag behoorlijk ver gevorderd met het afbreken van de netopstelling en het 
einde van het vangseizoen nadert met rasse schreden. Morgenochtend gaan de 
resterende secties 1 en 2 en 7 weg; daarna de rallenkooien. 

Groet, Henri Bouwmeester en ouders 
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29 november 2007 

De laatste vangdag voor 2007. 

De laatste dag waarop vangsten op de lijst zullen verschijnen. Er is slecht weer voorspeld 
voor de middaguren, dus er wordt stevig gewerkt aan het afbreken van de resterende 
netsecties. Om geen enkele kans onbenut te laten staan de netten vanzelfsprekend nog 
wel open... De vogels gunden ons vandaag echter alle tijd om op te ruimen want de 
vangsten vielen enorm tegen. Daarin moet je wel realiseren dat we ook veelvuldig langs 
de netten sjouwden om de nodige materialen achter uit het veld terug naar het gebouw 
te transporteren. Wel hadden we al op tijd in de ochtend een echte jubileumvogel! Het 
was een pimpel die sinds op 29 Juli 2004 geringd te zijn nu voor de vijftigste keer 
gevangen is. Als je dat dan vergelijkt met de vangst van een andere pimpel, later op de 
dag, die een heel ander terugvangstpatroon van slechts vijf maal terugvangen in vijf jaar 
tijd heeft, moet je die eerste dan een sukkel noemen? De laatstgenoemde is in 2003 door 
Ulbe Rypma geringd en in dat jaar nog twee maal teruggevangen, vervolgens nog één 
maal in 2005 en als laatste vangst nu vandaag dus. Met zo'n vangst kun je wel stellen 
dat het zin heeft om lang door te gaan met vangen, al heb je het maar over één vogel. 
Kennelijk heeft deze pimpel in de tussentijd een territorium op een heel andere plek op 
het eiland gehad. Dat laatste kunnen we ook stellen van de onfortuinlijke roodborst die 
mijn vader vandaag in de struiken bij het veldlab vers dood vindt. Het moet, getuige z'n 
gehavende fysieke toestand, de vogel zijn die gisteren na een wilde achtervolging door 
de kat werd uitgespuugd. De vogel heeft het dus niet overleefd. Uit de ringgegevens van 
deze vogel bleek dat deze in voorgaande jaren alleen in November hier is geringd en 
gecontroleerd. 
Om 15:00 uur is het laatste net opgeruimd. In die laatste ronde wordt en passant nog 
even de zwaarste merel van dit seizoen gevangen; 129,5 gram maar liefst. Uit de 
verblijfstijd van 19 dagen tussen ringen en terugvangen blijkt dat het met een 
gewichtstoename van 27,2 gram voor deze merel hier goed toeven is. 
De aangekondigde regen is op dat moment nog beperkt gebleven tot een kort buitje van 
nog geen kwartier. Alle netten hebben in het veldlab een gedegen droogkamer-
behandeling gehad en zijn opgeborgen voor volgend voorjaar. 
Na 15:00 uur resteerden ons in het veld nog het nobele natte karwei van het verwijderen 
van de 4 rallenkooien en de 150 meter kabel met luidspreker van het lokgeluid. Daarbij 
biedt Bart Sikkema de helpende hand. Dat komt heel goed uit, want daardoor is het 
laatste materiaal net voor het donker uit het vangterrein verwijderd. 
We kunnen terugkijken op een heel goed seizoen met dankzij een fall van fitissen in 
Augustus en de mezen-invasie in Oktober hogere aantallen dan we de laatste jaren 
gemiddeld gewend zijn. En dan nog te bedenken dat soorten als vink, keep en zwartkop 
het dit jaar in gevangen aantallen in het Groene Glop flink lieten afweten. Een 
openbaring was het gebruik van een drietal grofmazige netten. De inzet van dit net iets 
andere vangmiddel leidde tot de vangst van diverse grotere vogels die normaliter uit de 
zangvogelnetten weten te ontsnappen voordat je als ringer langs komt 
lopen.Voorbeelden daarvan zijn velduil (1), ransuil (3), sperwer (20), buizerd (2), kleine 
mantelmeeuw (1), zwarte kraai (1), houtsnip (14) en houtduif (11). Overigens zijn niet al 
deze individuen in de grofmazige netten gevangen, maar de meerderheid wel! 
Krenten in de pap op het gebied van niet alledaagse vangsten waren Radde's boszanger, 
kleine alk, kleine vliegenvanger, maar liefst 9 IJsvogels en de eerste velduil, buidelmees 
en roerdomp in het bestaan van het VRS sinds 1991. 
Alle lezers van onze dagverslagen gegroet en de vele mede-ringers en assistenten 
bedankt en tot volgend jaar! 

 
Groet, Henri Bouwmeester en ouders 
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Jaarstaat 2007 
Groene Glop 
 
Baardmannetje 1 
Barmsijs 3 
Bladkoninkje 10 
Blauwborst 3 
Boerenzwaluw 17 
Bokje 1 
Bonte Vliegenvanger 38 
Boomkruiper 10 
Boompieper 9 
Bosrietzanger 4 
Braamsluiper 46 
Buidelmees 1 
Buizerd 2 
Draaihals 2 
Fazant 1 
Fitis 1.145 
Geelgors 1 
Gekraagde Roodstaart 57 
Goudhaan 212 
Grasmus 22 
Grauwe Vliegenvanger 25 
Groenling 26 
Grote Barmsijs 5 
Grote Bonte Specht 7 
Grote Gele Kwikstaart 1 
Grote Goudvink 1 
Havik 1 
Heggemus 72 
Houtduif 11 
Houtsnip 14 
Huismus 2 
IJsvogel 9 
Kauw 2 
Keep 33 
Kerkuil 2 
Kleine Alk 1 
Kleine Barmsijs 27 
Kleine Karekiet 68 
Kleine Mantelmeeuw 1 
Kleine Vliegenvanger 1 
Kneu 1 

Koekoek 2 
Koolmees 564 
Koperwiek 674 
Kramsvogel 7 
Merel 1.258 
Paapje 2 
Pimpelmees 658 
Putter 12 
Radde's Boszanger 1 
Ransuil 3 
Rietgors 36 
Rietzanger 22 
Roerdomp 1 
Roodborst 397 
Sijs 119 
Sperwer 20 
Spotvogel 29 
Spreeuw 6 
Sprinkhaanzanger 5 
Staartmees 46 
Taigaboomkruiper 1 
Tapuit 1 
Tjiftjaf 278 
Tuinfluiter 88 
Velduil 1 
Vink 245 
Vuurgoudhaan 26 
Waterhoen 8 
Waterral 154 
Watersnip 2 
Wilde Eend 1 
Winterkoning 88 
Wintertaling 2 
Witgatje 2 
Zanglijster 232 
Zwarte Kraai 1 
Zwarte Mees 7 
Zwarte Roodstaart 1 
Zwartkop 234 
 
Totaal 7.129 
Aantal (s)sp 80 
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Jaarstaat 2007 
Zeereep 
 
Bladkoninkje 1 
Bosrietzanger 6 
Braamsluiper 7 
Dwerggors 1 
Fitis 13 
Gekraagde Roodstaart 3 
Goudhaan 98 
Grasmus 4 
Graspieper 1 
Groenling 8 
Heggemus 21 
Keep 1 
Kleine Barmsijs 6 
Kleine Karekiet 5 
Koolmees 32 
Koperwiek 26 

Merel 24 
Pimpelmees 13 
Rietgors 23 
Rietzanger 5 
Roodborst 56 
Roodborsttapuit 1 
Sperwergrasmus 1 
Staartmees 21 
Tjiftjaf 48 
Tuinfluiter 10 
Vink 19 
Vuurgoudhaan 2 
Winterkoning 21 
Zanglijster 67 
Zwartkop 39 
 
Totaal 583 
Aantal (s)sp 31 
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