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Week 30
22 juli 2008
De eerste najaarsvangdag van 2008!
Na enkele ronduit herfstachtige dagen (ik had nooit gedacht het seizoen nog eens
te beginnen met anderhalf uur elzenproppen peuteren) heb ik gisteravond in het
donker de netten opengeschoven. Dit onder het genot van een koor van
ruggestreeppadden en bij de laatste netten om 23:30 uur de opkomende maan.
Dan kan de zaklamp weer uit. Om 06:00 uur vanochtend de eerste ronde gelopen
en op de terugweg toch weer motregen! De buienradar gaf inderdaad kleine
plukjes van lichte regen aan, maar... alleen boven Schier! Ik kom terug met
twintig vogels, hoofdzakelijk fitis, tjif en winterkoning, wat anders... Bij aanvang
van de tweede ronde regent het nog eventjes, maar daarna knapt het op. Vanaf
de derde ronde zakken de vangsten al duidelijk in. Het is dan ook wel erg stil in
het vangterrein. Alleen hier en daar wat piepjes van fitjaffen en spotvogels. Voor
de middag zie ik in de struiken een putter een op de tak zittend jong voeren.
Nadien vliegt de oudervogel weg, maar blijft alarmerend in de omgeving
aanwezig. Iets verderop blijkt waarom: er hangen twee juveniele putters in het
dichtstbijzijnde net. Vlak voor het middaguur begint de bewolking te breken en
gaat de wind, aanvankelijk 3 Bft NW, afzwakken naar 1 Bft aan het eind van de
middag. In tegenstelling tot voorgaande jaren heb ik dezer dagen nog helemaal
geen barmsijzen gehoord, toch hing er vanmiddag ineens één in vers jeugdkleed
direct achter het gebouw in het net. Het bleek later ook pas de eerste van het
jaar te zijn. Erg opmerkelijk. Verder nog een paar terugvangsten uit voorgaande
jaren: een kleine karekiet uit 2006, dit jaar pas voor de eerste maal
teruggevangen terwijl de vogel in de voorgaande twee jaren een paar keer per
broedseizoen is gevangen, met in beide jaren als laatste datum 31 juli. Verder
heel weinig kleine karekieten, maar die lopen in ons vangterrein t.g.v. de
verlanding sowieso in aantal terug, dit hele voorjaar hebben we er nog maar 19
geringd. Er is vandaag nog gevangen zonder gebruik van geluid. Gisteren heb ik
de jaarlijkse jungletocht gemaakt om het kabelmateriaal (dat we vorig jaar
kregen) tussen de struiken door te vlechten. Alle stekkers er aangeschroefd en op
het moment suprême de laatste stekker bij de speaker aangesloten en... Stilte !
Er zal dus waarschijnlijk wel ergens een breuk (is dat dan die kink) in de kabel
zitten, maar vind die maar eens... Morgen dan toch maar even doormeten, en bij
uitblijven van avifaunistische decibellen van betekenis toch maar weer met de
oude kabel de jungle in. In de laatste rondes is te merken dat de temperaturen
weer zijn opgelopen. De avond wordt zelfs een beetje zomers zwoel en in het
terrein beginnen tientallen sabelsprinkhanen raspend aan hun avondconcert. De
rugstreeppadjes hebben kennelijk andere zaken aan hun hoofd, maar er komen
nog wel twee houtsnippen vanuit het noorden het vangterrein indonderen... eens
zien wat dat morgenochtend oplevert.
Glopgroeten, Henri Bouwmeester (vooralsnog solo)

23 juli 2008
En het werd zomer...
Een heel stille en rustige vroege ochtend. Bij het lopen van de eerste ronde staat
er een lekker zwak briesje, nog steeds uit WNW en kracht 1-2 Bft. Wat kan het
dan toch stil zijn op het eiland; alleen de schapen lopen nu opvallend te
schreeuwen. Aan hun geluid is te horen dat ze rondom het hele glop lopen,
gelukkig met uitzondering van de Westzijde van het terrein... In de tweede ronde
blijken alle dertien vogels van die ronde in sectie 5 te hangen... de derde ronde
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doet dat nog eens dunnetjes over, zij het met net wat minder vogels. In de loop
van de ochtend zakt de wind verder weg en komt de zon tevoorschijn waarna de
temperaturen al snel stijgen richting 20 graden. En zoals bij die combinatie dan
te verwachten valt dalen de vangsten evenredig. De afgelopen drie dagen vliegen
er verspreid over de hele dag maar met piekjes in de ochtend en avond
bosruiters over het glop; meestal één of twee stuks, maar ik heb er ook al wel
vier tegelijkertijd gezien. De meesten gaan zuidwaarts de polder in maar
sommigen vliegen ook wat vertwijfeld boven het vangterrein rond en vliegen
vervolgens door richting de voormalige strandvlakte. Na de middag heeft de zon
al een dusdanige uitwerking op de bosbodem dat de blaadjes die afgelopen
weekend van de bomen werden geblazen inmiddels knisperen onder je voeten;
stilletjes langs de netten lopen is er niet meer bij. Het is ook opmerkelijk hoe het
water in de glopsloot lijkt te vervliegen als sneeuw voor de zon, dat kan toch nu
nog niet louter door verdamping komen? Met het mooie weer komen ook meteen
een paar vlinders los; bij de ringtafel zat vanmiddag een kakelverse gehakkelde
aurelia op de kamperfoelie, verder in het terrein af en toe kleine koolwitjes,
koevinkjes en bonte zandoogjes. Bij de zandbult naast het gebouw staat een
eerste resultaat van een paar jaar zand aan en afvoeren: een mooi exemplaar
van het strandduizendguldenkruid staat stoer te bloeien. Tegen half vier in de
middag hoor ik voor het eerst deze dagen sperweralarm rond het veldlab. De
ronde die ik daarna loop levert midden op de middag ineens verspreid door het
terrein 13 vogels op... Uiteindelijk sprokkelt het de hele dag een beetje door,
maar loop ik ook al wel een paar rondjes zonder vogels en dat is mij jaren niet
meer zo vroeg in de eerste vangweek overkomen. Het is ook bij tijd en wijle
doodstil in het vangterrein. Normaal gesproken hoort het nu ook te gonzen van
de insecten, maar ook dat blijft uit. En ja, als er weinig te vreten is voor de
vogels... 's Avonds koelt het bij een heldere hemel flink af tot het dauwpunt
wordt bereikt. Dat worden morgen natte netten... Ten noorden van het glop
vliegt vanavond een buizerdpuber continu bedelend achter z'n ouders aan te
zeuren. Met een toch nog onverwacht dagtotaal van 73 vogels eindigt deze
zonnige zomerdag. Morgen meer zon en minder vogels?
Glopgroeten, Henri Bouwmeester

24 juli 2008
Kraaitje mayo!
Zoals verwacht was het vanochtend vroeg een paar uurtjes nat van de dauw.
Gelukkig niet op de netten, maar alleen aan de grond. Het is aanvankelijk
helemaal windstil. De jonge buizerd zit al weer (of nog...) te schreeuwen om
vreten. De eerste ronde levert slechts acht vogels op en de stilte in het terrein
voorspelt weinig verbetering voor de volgende ronde. In deze eerste echter wel
een houtduif die al op mij hangt te wachten in één van de twee grofmazige
netten. Het is een behoorlijk zware adulte vogel, als ze goed volgroeid zijn lijken
het wel de transportvliegtuigen onder de vogels. Bij het meteoveld ook nog een
juveniele blauwborst, volledig in jeugdkleed. Dat is zeker geen alledaagse soort in
ons vangterrein en de eerste van dit jaar. Bij de derde ronde komt de wind
langzaamaan opzetten en blijkt te zijn gedraaid naar pal oost. Als het al later in
het seizoen zou zijn dan zou het adrenalinegehalte in het vogelaarsbloed al wel
flink zijn toegenomen, maar nu is het nog wat aan de vroege kant. Hoewel... Je
weet maar nooit, er is wel eens eerder iets leuks midden in de zomer uit het
oosten of zuidoosten gekomen... In die derde ronde zit er bij de overgang van de
schapenweide een winterkoning behoorlijk ingewikkeld in de onderste baan van
een net. Daar lijken ze voor te zijn ontworpen... hij blijkt na het nodige spring- en
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danswerk in zijn geheel door één maasje van het net te zijn gekropen of gevallen.
En leuk hoor: na bijna 10 minuten peuteren spuit de vogel zo ineens onder luide
dankzegging weg... Om een 20 meter verderop opnieuw in een net te belanden.
Dan scheelt het dat je in de buurt bent. Bij de ringtafel zit vanmorgen enige tijd
de eerste atalanta die ik hier zie; wat is het een mager vlinderjaar! In het net 1
dat pal achter het gebouw staat vang ik een adulte man putter; er zitten er in
ieder geval nog twee in de berken en het is snel duidelijk wat ze hier bracht... op
een paar meter van het net staat een groepje distels! Na de middag blijkt er weer
iets groots in één van de grofmazige netten te hangen. Het is zwart en..... Houdt
van patat! Van patat? Ja, want op een halve meter naast de vogel hangt tevens
iets wits in het net; een patatbakje! De vogel heeft de mayonaise nog aan de
snavel zitten... De verdere vangsten zijn tegen dat tijdstip inmiddels helemaal
overgegaan in het vangen van slechts af en toe een vogeltje maar vooral blad,
dode takjes en de beruchte elzenproppen. De wind heeft nl inmiddels flink
aangehaald en bereikt uiteindelijk aan het eind van de middag zelfs enige tijd 6
Bft. Ach ja, het houdt je bezig. 's Avonds niet echt een opleving in de vorm van
slaaptrek, maar nog wel een merel in een grofmazig net. Het is een zwaar
ruiende vrouw uit het voorjaar van 2007. Ze is in 2 kalenderjaren nu zeven keer
gevangen: zes keer in Juli en eenmaal op 6 Augustus. Dus nooit later in het
seizoen. De daglijst eindigt met een aantal van 29 nieuw geringde en 17
teruggevangen vogels; in totaal dus 46 vogels. Een te verwachten terugval na
drie dagen vangen. Als de nacht valt is het boven het eiland helder, is de wind
weer teruggevallen naar 2-3 Bft, maar blijkt het boven de Noordzee pal ten
noorden van Schier te onweren.
Groet, Henri Bouwmeester

25 juli 2008
Mierende meeuwen
Wederom een heel stille ochtend, hoewel er wel een briesje van 3 Bft uit het
Noordoosten staat. De eerste ronde, om zes uur, levert maar liefst zes vogels
op... Verder oorverdovende stilte in de struiken en het riet. Het is dan al 16
graden celcius. Tijdens de tweede ronde is het ineens volop bewolkt en hangen er
zomaar vijftien Vogels. Daarbij net als gisteren weer een blauwborst (de
dertiende voor VRS), maar nu een al helemaal uitgekleurde eerstejaars vogel. De
derde ronde stelt vervolgens pas echt weer teleur, één Sijs-man, bij terugkomst
in de hoek van sectie 1 en 2! Da's dan toch wel weer leuk, zo'n vroeg exemplaar.
In de database zit er maar één die precies een dag eerder is gevangen, op 24 Juli
2005. Dat exemplaar was toen stevig aan het ruien terwijl deze nog geheel in z'n
oude jas rondvliegt. In de rondjes die echt helemaal geen veer opleveren rij ik
nog even een paar kruiwagens zand het veld in; op een aantal plekken zijn de
kanten van de looppaden behoorlijk uitgetrapt. Er komt nog even bezoek kijken
hoe de zaken hier lopen. Het is Jan Westera, assistent van mederinger Henk
Luten. Hij zit met z'n gezin in het dorp. Aan het eind van de middag valt de wind
weg en beginnen er wolken vliegende mieren op te stijgen boven het terrein. Het
duurt niet lang of de lucht hangt vol met kokmeeuwen die zich kriskras door
elkaar heen kruisend op de mieren storten; dat ruimt in een korte tijd heel wat
insecten op zeg... 's Avonds ben ik aan m'n derde jungletocht begonnen om de
andere kabel tussen de struiken door het veld in te trekken. De afgelopen dagen
zaten er nog een paar keer een enkele merel en een paar fitissen te zingen. In de
snoeihoop bij het meteoveld zitten ook nog jonge fitissen in het nest. En dat
terwijl ik vanavond de eerste fitis met trekvet vang. Ik had er in eerdere dagen al
een aantal die de slagpenrui al voltooid hadden, maar nu dus de eerste met
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aangelegd vet. In de laatste rond zo ook nog bij een braamsluiper. En dan tot slot
nog de beursberichten: de SMN-index (strekkende meter net-index) zit vandaag
na twee dagen in de min nu met 49 vogels op 500 meter net weer licht in de plus
en eindigt op 0,098. Vanavond blijft het lekker zwoel buiten en passeert er weer
een onweersbui ten noorden van het eiland. Voor morgen wordt er wat meer
buiigheid voorspeld, afwachten maar.
Glopgroeten, Henri Bouwmeester

26 juli 2008
De eerste verplaatsingen?
Regen bij aanvang en met korte onderbrekingen doorgaand tot 09:30 uur. Op de
regenradar blijkt dat er een smalle buienstrook precies als een trein over het
eiland trekt. Rondom het eiland is het droog. De vogels houden zich dan ook
behoorlijk gedeisd en blijven zitten waar ze zitten. Om 9:00 uur komt er een
kruisbek overvliegen, gedurende de rest van de ochtend verschijnt er reglematig
weer één, maar aan het weifelende rondvliegen te zien is het wellicht steeds
hetzelfde exemplaar. Om 09:20 uur een groep circa twintig krijsende
gierzwaluwen laag over het bos, in de regen, met hoge snelheid pal noord
vliegend; die zie je hier niet vaak. In het uur daarna passeren er nog enkele
malen kleine groepjes. Ze zullen op zoek zijn naar de randen van hetregengebied
waarin ze zitten; daar is immers vreten te halen voor ze. Als omstreeks 10:30
uur de wolken openschiuven en de zon vrij spel krijgt loopt de temperatuur
gierend snel op tot de waarden een drukkend benauwd niveau van 27 graden
bereiken. Bij zo'n abrupte verandering verwacht ik een toename van activiteit bij
de vogels dus de eerstvolgende ronde gaan er maar wat extra vogelbewaarzakjes
mee. En het blijkt te kloppen, ineens vijftien stuks, allemaal aan de zuidrand van
het terrein foeragerend in de geknotte berkjes. Op de ringtafel blijkt dat daarbij
inmiddels ook vogels zitten met aangelegd trekvet. Dat er dus kennelijk een
ommezwaai in het verplaatsingspatroon heeft plaatsgevonden laat zich mooi
illustreren middels de terugvangst van een fitis uit 2006. In de 4 terugvangsten
zit een spreiding van slechts twee dagen, met één uitzondering, een spreiding
van 26 dagen later, vorig jaar. En wat helemaal leuk is: de vogel was toen ook
nog lang niet zo ver met de slagpenrui als nu. Maar ja, of deze ene vogel een
indicator is voor vroege rui moet je betwijfelen. Toch heb ik al heel wat adulte
fitissen in de handen gehad die de rui al vrijwel voltooid hadden. Bij dat rondje
ook een pimpel die in 2005 en 2006 gevangen bleek, maar daarna nu pas voor de
eerste maal. Na de middag komt onze webmaster, Evert Jan Rietbergen even
poolshoogte nemen om te kijken of er hier nog wel gewerkt wordt. Dat komt
goed uit, want ik zit nog altijd met dat technische probleem waar voltages en
wattages aan te pas komen...We zijn ruim anderhalf uur aan het prutsen en
doormeten van de speakerkabels en verwisselen van stekkers. Maar dan hebben
we ineens geluid! En beiden hebben we geen idee waar het nou aan gelegen
heeft... Aan het eind van de middag is zich aan de overzijde van het Wad een
enorm onweersgebied aan het opbouwen. Op een satellietfilmpje is de enorme
energie die daarbij vrijkomt prachtig te zien. Vanuit de schapenweide is te zien
dat het vrijwel onafgebroken bliksemt. Het onweer schampt Schiermonnikoog net
ten zuiden en omstreeks 23:00 uur valt er heel kort enige regen uit.Voor de
vangsten maakt het dan al niet meer uit, in de avond vloog er al haast niks meer
en de 'uilennetten' zaten uit voorzorg toch al dicht. De beurskoers voor vandaag
blijft in de min met een SMN-index (strekkende meters net-index) die door 43
vogels op 500 mtr net aan het eind van de dag sluit op 0,086.
Glopgroeten, Henri Bouwmeester
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27 juli 2008
En...actie!
Bij het lopen van de eerste ronde is het nog maar net droog: een onweerswolk
met de bijbehorende regen passeert net ten noordoosten van Schiermonnikoog.
Op het Duitse Borkum spookt het dan inmiddels. In die eerste ronde dus
helemaal geen vogels maar wel massa's blad in de netten. Er moet nog even heel
wat wind zijn vrijgekomen bij het passeren van de onweersbui. De tweede ronde
gaat een stuk beter, al hangt er nog heel wat riet tegen de achterste netten in de
opstelling. In het doorgangetje bij het meteoveld hangt een juveniele zwarte
roodstaart; een karakteristieke plek voor deze soort en er zal dus wel weer een
broedpaartje op het erf van de Duinhoeve hebben gezeten. Tijdens het ringen zit
er onder het afdak een jonge fitis te jagen op de insectjes die tegen het
golfplaten dak zitten. Regelmatig zit 'ie even op de takken van de kamperfoelie te
kijken wat er beneden op de ringtafel gaande is, om vervolgens vlinderend als
een kolibrie verder te gaan met z'n ontbijt. Bij de Ebelbrug hangt vervolgens
ineens een IJsvogel. Het blijkt een heel jonge vogel, heeft nog duidelijke donkere
vlekjes op borst en de voorkant van de poten is nog geheel donker. Deze vangst
blijkt precies op dezelfde datum plaats te vinden als de vroegste ooit, en dat was
vorig jaar. Zelfs de vangplek was hetzelfde. Vanaf 8:00 uur begint het al flink
warm te worden; de Soayschapen hebben dan al hun posities onder de
eikenbomen ingenomen om zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. Ardie Noorman
is terug van vakantie en komt een ronde meelopen. Vervolgens arriveert Barbara
Bezemer en loopt ook een ronde mee. In die ronde vissen we een adulte
zilvermeeuw uit één van de grofmazige netten in de schapenweide. Bij het
loslaten naast het gebouw vliegt de vogel niet meteen op (ze hebben een
startbaan nodig) maar loopt meteen linksaf en gaat bovenop de zandbult staan.
Om ons vervolgens aan te kijken met een blik van: "zo, ik ben thuis". Diezelfde
ronde had overigens ook nog twaalf andere vogels die allemaal bij de Ebelbrug
boven de sloot hing; allemaal gevederde badgasten. Tijdens het uithalen gaat er
heel even een havik recht boven ons in de boom zitten. Daarna wordt het stil in
het vangterrein en de eerstvolgende vogels melden zich pas weer om 14:00 uur.
Als ik van die ronde terugloop naar het veldlab hoor ik links van mij een korte
flap en direct daarna springt er op een meter of 30 voor mij, weer bij de
Ebelbrug, een havik-vrouw in het net. Tijdens het rennen rolt de vogel al van de
tweede naar de onderste baan om vervolgens op te springen voordat ik er ben.
Net als ik de (geringde) vogel vlak voor mij uit het net zie springen hoor ik achter
mij ook wat groots in het net vliegen. Jeetje... nog een havik! Een jonge vogel die
achter ma aankwam... Maar nog voordat ik weer overeind gekrabbeld ben zie ik
de vogel dwars door het net zakken en haar weg achter moeder aan vervolgen of
er niks is gebeurd! Dat net was dus kennelijk aan vervanging toe... en ik ook
even! Deze dubbele misser, persoonlijk nog nooit meegemaakt, twee tegelijk in
één net, wordt later nog enigszins een beetje goedgemaakt door de vangst van
een koekoek. Ook deze vogel hangt net als de zilvermeeuw weer in een
grofmazig net. Het is een jonge vogel in de bruine vorm en naar later blijkt
broodmager met een gewicht van slechts 81,5 gram. Als ik de vogel ring en meet
springen er vervolgens ook nog eens meerdere grote luisvliegen uit het
verenkleed van de koekoek in mijn gezicht... dank je de koekoek! De dag verliep
geheel droog en zonnig, maar de schemering brengt prachtig avondrood en het is
bekend wat men daar over zegt... In de laatste ronde hangt er al zwaar bedauwd
riet tegen de netten en trekt het koud op van de grond. Dat kon morgen wel eens
netten schudden worden. 's Avonds neemt het aantal nachtvlinders tegen de
ramen van het veldlab nu ook snel toe; o.a. rietvinken, geelschouderspanners,
donsvlinder, zomervlinders (Papilionaria) en twee populierenpijlstaarten. En oh ja,
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de beurskoers: die zit weer in de plus: vandaag een SMN-index van 0,112 t.o.v.
0,086 gisteren.
Glopgroeten, Henri Bouwmeester

Week 31
28 juli 2008
De dazen komen...
Zoals te verwachten viel waren de netten bij de eerste ronde zwaar bedauwd en
hing er heel wat riet voorover tegen de netten aan. Dat vindt wel plaats op de
plekken waar je in deze tijd van het jaar de meeste vogels vangt. Maar ja, dat
komt er nou eenmaal bij... De inzet van veel variatie in de vangsten (toch de
invloed van het geluid?) zet zich na gisteren door met de vangst van nachtegaal,
sprinkhaanzanger, grauwe vliegenvanger en gekraagde roodstaart. Na een piekje
van achttien vogels in de tweede ronde zakt het met de vangsten al snel in en
wordt de verdere trend van de dag ingezet met rondjes nul tot drie vogels. Het is
weer zeer warm aan het worden en Schier blijkt vandaag met bijna 31 graden
Celcius tot de warmste plekken van Nederland te behoren. Het is deze
ringperiode al wel heel duidelijk opgevallen dat een ruime meerderheid van de
vogels erg mager is. De voedselsituatie houdt dus kennelijk niet over. Ook heb ik
niet eerder zoveel luisvliegen op de vogels gezien; zelfs bij fitisjes springen soms
3 luisvliegen weg. Los van de vraag of er voldoende voedsel voor de vogels
beschikbaar is zal zo'n portie bloedzuigers op zo'n vogellijfje ook een behoorlijke
impact hebben. Na de middag vliegt er in de schapenweide een koekoek laag
onder de boomkronen door richting netten, maar slaat vlak voor een grofmazig
net een haak de goede kant op.. Een half uurtje later gaat er een koekoek in de
wilgenstruik voor het gebouw zitten. Een andere vogel dan die van gisteren want
dit is er één in de grijze vorm. Ik kan ongeveer tien minuten naar de vogel kijken
en zien hoe hij met z'n kop zit te draaien om aan de onderkant van de bladeren
te zoeken naar insecten. Af en toe met succes, maar als 'ie het alleen van die
pietepeuterig kleine insectjes moet hebben... Af en toe laat hij zich helemaal door
de kniëen zakken om onder de bladeren door mij aan te kijken. Na de
regenperiode van meer dan een week geleden zijn er nu ineens dazen. Je kunt
haast niet meer met blote lichaamsdelen stilstaan als je een vogel uit de netten
aan het halen bent want er zitten er onmiddellijk een stuk of drie op je en op het
moment dat ze zitten bijten ze ook... Bij terugkomst van de ronde van 15:00 uur
springt er een klein eindje verwijderd van de plek van gisteren wederom een
havik in de netten; dit keer een adulte man, maar ook deze is net weg voordat ik
hem kan grijpen. En alsof het nog niet genoeg is, heb ik de volgende ronde het
nakijken bij een buizerd die achter het net dat bij de bosluidspreker staat
wegvliegt. Ook die vogel was van plan of had al een bad en een slok te nemen uit
de glopsloot die inmiddels op meer en meer plaatsen droge plekken begint te
vertonen. Aan een drietal donsjes in het net te zien heeft de buizerd toch ook al
wel in of tegen het net aangehangen. In de avonduren doet er zich geen
avondpiekje voor, maar wordt er onder andere nog wel een bonte vliegenvanger
gevangen. Da's een vroege! In de database zit slechts één vroegere Julivangst,
en die was van 27-7-2001. In 2004 hadden we een vroeg golfje met veertien
stuks al in de eerste week van Augustus; ook dat was een seizoen met vroege
eerste doorkomst, waarvan twee vogels de resterende Julivogels in de database
vormen. De laatste ronde van vandaag levert slechts één zanglijster op die nog
net voor het slapen gaan in de sloot een bad had genomen. De vogel was zo nat
dat ik hem niet eens op leeftijd kon brengen. Wellicht vangen we hem/haar nog
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een keer terug. En met die vogel komt het dagtotaal precies op 50 vogels uit
zodat we met een SMN-index endigen van precies 0,100 en dat is toch weer een
iets stijgende lijn. Het is 's avonds nog lang warm en in het veldlab zelfs benauwd
nu de ramen inmiddels gesloten moeten blijven want naast de dazen zijn de
muggen ook aan het toenemen...
Glopgroeten, Henri Bouwmeester

29 juli 2008
Oorverdovende stilte
Had ik het eerder deze periode over oorverdovende stilte? Vanmorgen dacht ik
dat ik doof was geworden... Helemaal niks te horen in de struiken. De enige
waarnemingen van zangvogels betrof vogels in het bosgedeelte. De eerste ronde
leverde dan ook het verbijsterende aantal van vijf vogels op waarvan er al vier
recent geringd waren. In de tweede ronde hing er in de schapenweide de derde
juveniele grote bonte specht van het seizoen. Het bleef verder heel rustig. Na
wederom een snel warm wordende vroege ochtend viel er om 10:30 uur korte
motregen uit een smal buientreintje dat in Noordelijke richting passeert. Daarna
zie ik tijdens het lopen van een ronde ter hoogte van de overgang van het bos
naar het struweel plots een vogel vanuit de oude wilgen het pad op springen.
Even denk ik aan een sperwer, maar als ik zie dat 'ie erg laag op de grond zit is
het duidelijk: een koekoek. Voetje voor voetje probeer ik de vogel te naderen
maar hij springt weer terug de struik in, om al snel daarna een eindje verderop
weer op de grond te springen, iets te pakken en... in het net te springen. Als ik
bij de vogel arriveer blijkt ie op de grond een sabelsprinkhaan gepakt te hebben.
Het is een vogel in de bruine vorm, maar niet dezelfde van gisteren... En op de
terugweg naar het veldlab zie ik bij sectie 1 nog een paar veertjes onder het net
liggen. Het blijken veren van een koekoek te zijn, maar nu overduidelijk van een
exemplaar in de grijze vorm... Vanmiddag vlogen er onverwachts toch twee
kleine barmsijzen boven het berkenbos voor het gebouw. Verder vanochtend
weer een kruisbek, ook rondvliegend. Er verschijnen iets meer Atalanta's, maar
de aantallen blijven op de vingers van één hand. Wel zijn er veel meer bonte
zandoogjes. Bij de slagboom vliegt een blauwtje, exacte soort onbekend. Na een
waarschuwend mailtje van Leo Oudejans vanuit Arriën nadert ten zuiden van het
eiland weer een flinke onweersbui. Ik besluit om in ieder geval de netten in het
bos maar te sluiten want hij ziet er krachtig genoeg uit om ook het Wad over te
kunnen steken. En dat blijkt niet onverstandig, want even later barst 'ie los en
loost zich heel wat water als een warme douche over het eiland heen. De goot
van het veldlab kan het even niet aan en het water stroomt als een gesloten
gordijn over de dakrand. Later blijkt de afvoer helemaal te zijn volgelopen met
berkenzaad. Na die heftige pit in de bui regent het nog lange tijd na, maar om
18:15 uur is het weer droog. Daarna is het dus weer een kwestie van netten
openschuiven, water van de overige netten afkloppen, overhangend riet
afkloppen, droge kleren aantrekken en dat allemaal in de juiste volgorde. Voor de
onweersbui uit was er regelmatig een schreeuwende groep gierzwaluwen waar te
nemen boven het Glop; die maakten duidelijk gebruik van de stuwende krachten
van de onweersbui die zich van zuid naar noord drukte terwijl de wind aan de
grond uit oostelijke richting kwam; na de regen stond de wind in het westen... De
avond bleef weliswaar droog, maar van veel beweging onder de avifaunistische
elementen in ons zeer biodiverse deel van de mooiste plek van Nederland was
geen sprake meer. De SMN-index begon vandaag dus ook een sterke daling in te
zetten die bij sluitingstijd niet meer werd goedgemaakt: 0,05 = -- Hoe anders
kan het zijn: vorig jaar op deze dag 74 vogels. Maar ja, momenteel is het gewoon
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registreren dat er vooralsnog van alles minder zit. Het beleven van prachtige
dagen wordt er gelukkig niet minder om.
Glopgroeten, Henri Bouwmeester

30 juli 2008
Kan het nog minder?
Wat een heerlijk stille rustige en zwoele zomernacht; dat moet vast en zeker al
wel een nacht voor wat eerste beweging van o.a. porseleinhoentjes zijn geweest,
een lekker zwak windje uit de oosthoek en niet koud. Dat mag dan wel zo zijn,
wat de zangertjes betreft werd in ieder geval al snel duidelijk dat ze er in ieder
geval voor hadden gekozen om ons vangterrein massaal te verlaten. En naar later
zou blijken kwam er niks voor terug. In de eerste drie rondes (twee tussenrondes
gelopen) zware dauw op de netten en riet dat van links en rechts tegen de netten
aan was gezakt. Het was om het maar op z'n Hollands te zeggen zeikensnat! Drie
keer op de heenweg de netten en het riet afschudden, op de terugweg de broek
afschudden. Tegen één van de netten zat wel een koude dennenpijlstaart; bij het
wegzetten op een tak in het zonnetje liep hij al vrij snel naar het hart van de
struik om een donker plekje op te zoeken. In de eerste ronde alleen twee
zanglijsters, in het droge bos bij elkaar in één net. Er kwam twee keer een
kruisbek in de omgeving van het gebouw rondvliegen. Vanaf diverse plekken
worden er kleine aantallen gemeld, o.a. ook al op Fair Isle in het hoge noorden
van schotland. Daar zit ook al een witbandkruisbek. Daar kan ik hier alleen maar
van dromen, en daar is vandaag alle tijd voor... het was niks en het werd niks
vandaag. Om 09:00 uur liep ik al een nulronde en meer zouden er volgen. Bart
Sikkema (werkt op het bezoekerscentrum) is langsgeweest om te informeren hoe
de vangsten er voor staan. Hij wist precies waar iemand met inmiddels elf dagen
eenzaam gloparrest behoefte aan heeft: vers eten! De gevulde koek smaakte
perfect. Ook deze motivatieverhogende oppepper leidde er toe dat er zowaar om
12:45 uur weer drie vogels werden gevangen. Waarna vervolgens vangsten
uitbleven tot 19:45 uur... In die ronde gelukkig een drietal staartmezen en een
oude geringde fitis. Aaah, vriendjes! Ze vomden zowaar ongeveer een derde van
het uiteindelijke dagtotaal. De fitis bleek vorig voorjaar te zijn geringd en is nu
voor de veertiende keer in twee seizoenen teruggevangen. De laatste
aanwezigheidsdatum was vorig jaar 26 Juli; nu is 'ie dus met zekerheid nog iets
later in het terrein aanwezig. Hij zal ook nog wel niet direct vertrekken want hij
moet de postbreeding-rui nog voltooien. Omdat de verveling dan toch toeslaat
(zelfs zandkruien gaat vervelen) ben ik eens op google-earth gaan zitten kijken
naar onze vangopstelling en heb met de afstandmeting die er op zit kunnen
uitmeten dat het lopen van één ronde langs de netten hier 790 meter bedraagt.
Dan leg je met ongeveer zestien rondes per dag toch al met al een lekker
afstandje van twaalf km af zonder iets van het eiland te hebben gezien...ha,
IJsberen in het glop! Door de indrukwekkende vangstresultaten is er bijna sprake
van een beurskrach als we kijken naar de val die de koers van de SMN-index de
afgelopen dagen heeft gemaakt. Vandaag een verdere val naar 0,03 = -.
Glopgroeten, Henri Bouwmeester

31 juli 2008
Toch ietsje meer...
Het zat er wel weer in: zware dauw en dus doorhangende netten die net zo
zichtbaar zijn als een muur in een woestijn. In de tweede ronde is het al een stuk
minder, en er hangen dan inmiddels zeven vogels. Jippie! Meteen de helft van
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gisteren de hele dag! Daarbij de eerste adulte bosrietzanger in mijn tweeweekse
periode, een fitis terug van 2 Augustus 2007, die daarna tot nu niet eerder is
teruggevangen. En ook weer een blauwborst. Wederom een jonge vogel die de
hele postjuveniele rui al doorgemaakt heeft. Ook de witte ster op de keel is al te
zien. De jonge buizerd laat zich al weer vroeg in de ochtend luidkeels horen.
Verder is het helemaal stil met als uitzondering de dagelijkse ochtendpassage van
de spreeuwen die weer van hun slaapplek bij de Westerplas naar de Kwelder
onderweg zijn. De ronde van 9:00 uur is er zelfs al één zonder vogels en
wederom zou het daar niet bij blijven... De temperatuur bij aanvang was al 19
graden celcius, en daarna liep het al snel op. 's Middags wordt het zelfs drukkend
warm tot een maximum van 31 graden en waan je je met een enorm hoge
luchtvochtigheid in de tropen. De eilander boeren zijn de hele dag in de weer om
het gras binnen te halen voor de kuil; er is voor later op de dag regen voorspeld
dus dan moet er stevig doorgewerkt worden. In de middag is er een behoorlijke
groep spreeuwen neergestreken tussen de schapen in het weiland langs de
Kooiweg. Langzaamaan verplaasten ze zich lopend (één van de vele mooie
kanten van de spreeuw) over het kortgegraasde gras richting de netten. Ik
besluit ze even hun gang te laten gaan en heel rustig naar de groep in de richting
van de netten te lopen. Plotseling klnikt er echter een hard handgeklap en spuit
de hele groep er vandoor alsof ze voor een slechtvalk op de vlucht gaan. Het
blijkt dat het handgeklap van twee mensen op de Kooiweg komt. Uit
nieuwsgierigheid over het waarom stap ik toch maar even op ze af. Wat blijkt:
"die vogels zaten op de ruggen van die schapen te pikken en dat is wreed". Pfff,
ze zouden eens moeten weten wat er in de natuur plaatsvindt wat wij wreed
zouden noemen...

's Avonds ben ik nog even met zand aan het kruien geweest. Als ik met een volle
kruiwagen het bos in loop zie ik ineens dat er in de bocht van sectie 1 naar 2 iets
groots op de grond staat te springen. Rennen! Maar eerst moet die kruiwagen
opzij... en de slippers moeten uit want dat loopt niet... toch ben ik dit keer nog
snel genoeg en kan de vogel in het net opsluiten. Een buizerd! Het is een
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eerstejaars vogel en zeer waarschijnlijk de jonge vogel die hier beide weken
bedelend rondvliegt. De conditie van de vogel valt nog enorm mee, de vliegspier
is goed en het gewicht is 758 gram; maar ze zijn er zwaarder. In de resterende
avonduren wordt slechts nog een staartmees en een braamsluiper
teruggevangen. Het was dus weer een sprokkeldag. Maar toch... we sluiten weer
positief: de SMN-index zit weer in de lift. Met 0,034 t.o.v. 0,03 gisteren is dat
toch echt een plus!
Glopgroeten, Henri Bouwmeester

1 augustus 2008
Augustus 2008: een natte start
Om 6:00 uur bij vertrek voor de eerste romde is het een merkwaardig landschap.
Het ochtendlicht is helemaal geel en kleurt het hele terrein en eiland. Op de
radarbeelden is te zien dat het onweer dat vannacht vanuit het zuidwesten naar
Schier trok nu pas pal voor het Wad ligt. Het is een prachtig gezicht, kijkend in de
richting van de polder lijkt het nacht boven het vasteland. Voor de donkerblauwe
lucht drijven laaghangende wolken met witte sluiers die een krul draaien... het
spookt! Dus heel snel de eerste ronde afgelopen, de netten in het bos
dichtgeschoven om te voorkomen dat de netten bij harde wind vol lopen met blad
en elzenproppen. De ronde levert vijf vogels op. Ik ben bij de netten gebleven tot
het echt losbarstte, toen nog een extra ronde gelopen om er zeker van te zijn dat
er niks meer zou vliegen, en daarna maar afwachten... voor de zekerheid heb ik
het lokgeluid tijdens de regen nog uitgezet. De zware regen houdt aan tot 07:15
uur en daarna regent het nog druilerig door tot 08:00 uur en is daarna de wind
gedraaid van Noordwest naar Oost. We hebben al ruim een week oostenwind; dat
heeft al leuke soortjes naar Nederland gebracht. Om 12:00 uur nog even weer
een korte maar hevige bui en daarna breekt de zon door, maar meteen komt er
zoals voorspeld ook een hardere wind opzetten. In de kruiwagen staat dan
inmiddels 5 cm water, maar of dat nou zo'n goede neerslagmeter is... In de
eerstvolgende ronde zo ineens twee kleine karekieten, waaronder één ongeringde
adulte met maar liefst vetgraad 6, slechts een klein deel van de borst was nog
onbedekt met vet. De vogel woog maar liefst 13,9 gram. In diezelfde ronde vliegt
er een buizerd uit één van de eiken in de schapenweide en komt er een prachtige
adulte man blauwe kiek laag over sectie 3 en 4 vliegen; zeker even een check of
Holmer Vonk aanwezig is... Na het eten (laatste avondmaal) hangt er achter het
gebouw nog een zwartkop met een bleke ring; die blijkt nu voor de achtste keer
teruggevangen, is in het voorjaar van 2005 als 2e kj geringd, nu in z'n 5e kj en
het hele broedseizoen van dit jaar nog niet eerder gevangen. De rest van de dag
wordt doorgebracht met zand kruien, overbodige kabels opruimen van de geluidsinstallatie die het nu ook doet met de poolkabel en alvast wat voorbereidingen
treffen voor het vertrek naar zuidelijker oorden (ringersdispersie) van morgen.
Als het deze week een beetje beter was gegaan met de aantallen vogels dan had
ik nog een jubileumpje kunnen vieren. Nu moet dat maar wachten tot de laatste
week van augustus…. I'll be back. Oh ja, de SMN-index ; de koers is net voor het
weekend nog weer iets onderuitgezakt, met zeventien vogels gisteren en zestien
vandaag komt dat neer op een index van 0,032 en dus een minnetje!
Glopgroeten, Henri Bouwmeester

2 augustus 2008
Zowaar! Echt beweging...
van karekieten, tuinfluiters en rietzangers. Er is vandaag een stuk minder dauw,
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en dat resulteert meteen in een opmerkelijk verschil ten opzichte van voorgaande
dagen, want de eerste ronde vangt meteen vogels... En duidelijk daarbij
beweging van onder andere tuinfluiters. Op meerdere plekken in het gebied
worden er een paar gevangen; niet veel, maar vier stuks in plaats van dagenlang
niks is een signaal... Vanaf 13.00 uur hebben wij, Arend Jan en Henk, het
overgenomen van Henri. en Vanaf dat moment werd het wel erg stil in Het Glop.
Zo af en toe een klein buitje en verder was het bladstil. Veel nulrondjes en zo af
en toe een vogel. Wij hopen morgen op meer activiteiten.
Groeten, Henk Luten

3 augustus 2008
Singing in the rain
De dag begon met bijna windstil weer en 's-morgens was het regelmatig zonnig.
De eerste twee rondjes elk vijf vogels. Verder bleef het de hele dag wat
sprokkelen. Vanmiddag de eerste excursie van het seizoen gehad met veertien
volwassenen en vier kinderen een goed begin. Tijdens de excursie begon het te
regenen en de buien werden steeds heviger. Om 18.30 uur hebben we de
buienmradar bekeken en de vooruitzichten waren toen erg slecht en het regend
ook erg hard. We hebben toen besloten om alle netten dicht te doen. De buien
bleven komen en achteraf bleek het een goed besluit om de netten te sluiten. We
moeten maar afwachten hoe morgenvroeg de situatie is. De hartelijke groeten
vanaf een regenrijk eiland.
Henk en Arend Jan

Week 32
4 augustus 2008
Singing in the rain, again
Het was vandaag een trieste dag wat het weer en ook wat de vangst betreft. We
hebben de netten, die we gisteravond gesloten hadden, dicht gehouden tot 11:00
uur vanmorgen. We hebben hier de hele nacht en ochtend flinke buien gehad. In
de kruiwagen, die we gisteren geleegd hadden, stond bijna 20 cm water. Vanaf
11:00 uur klaarde het weer op en hebben we de netten weer geopend. De eerste
vogel vingen we pas om 16.00 uur vanmiddag. In totaal hadden we een score
van 5 stuks. We hopen op betere tijden.
Hartelijke groet, Henk en Arend Jan

5 augustus 2008
Vandaag wat het weer betreft een schitterende dag. Vanmorgen vroeg was de
zon er al bij en die heeft de hele dag geschenen. Het eerste rondje begon goed
met vijf vogels, maar het rondje van 7:00 uur zaten we al op nul vogels. De
gehele dag rondjes van nul tot twee vogels en de verleiding was dan ook groot
om vanmiddag de netten te sluiten en naar het strand te gaan. Maar de plicht
riep, dus we zijn op onze post gebleven. Tegen de avond met het rondje van
19:00 uur hadden wij ineens negen vogels tegelijk. Een aantal, waarop wij hier
nog niet ingesteld zijn. Wij denken, dat dit het werk is van een sperwer; ze zaten
namelijk allemaal dicht bij elkaar in sectie 5. Ook zondag en maandag hebben we
de sperwer hier gesignaleerd en zowel zondag als maandag vloog hij bij het Ebel
bruggetje in het net, maar voor wij ter plekke waren, was hij al weer
verdwenen. De hele dag zaten er twee buizerds boven het Glop. Verder was het
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bijzonder rustig.
Met vriendelijke groet, Henk en Arend Jan

6 augustus 2008
Vannacht en vanmorgen enkele buien van lichte motregen. Totaal is er volgens
onze kruiwagenmethode ongeveer 15 mm water gevallen. Na 8:00 uur
vanmorgen is het droog gebleven, maar het was tot 15:00 uur vanmiddag geheel
bewolkt en erg broeierig vanwege de hoge luchtvochtigheid. Na 15:00 uur liet de
zon zich af en toe even zien. En het vangresultaat was vandaag weer zeer pover
met veel rondjes nul, vooral in de middag. Een aardige vangst was een
eerstejaars koekoek in het grootmazige net in de paardenweide. Het dier was
broodmager en vanavond om half tien hebben we hem nog een keer gevangen in
het zelfde net. Tusen de bedrijven door zijn we nog de baan aan het bijsnoeien.
Met vriendelijke groet, Henk en Arend Jan

7 augustus 2008
Het was vanmorgen weer wat sprokkelen met de vogels en vanavond nog een
paar exemplaren, maar vandaag vanaf half twaalf slechts twee vogels
gevangen. Om 11:00 uur kregen wij ale een waarschuwing van Gerrit Gerritsen
uit Zwolle, dat we om 12:00 uur een zware bui krijgen boven Schiermonnikoog.
Het heeft hard geregend, maar geen wind erbij. Tegen half vier hadden wij weer
een zware onweersbui. Net voor de bui twee vogels uit het net gehaald en deze
waren we aan het invoeren toen hier een zware donderslag viel, waarbij de
aardlekschakelaar uitviel en wij zonder stroom zaten. De inslag was zo dichtbij,
dat wij van schrik van de stoel afsprongen. Totaal is er met die drie buien in de
kruiwagenmeting 75 mm water gevallen. Het Glop is zo nat, dat wij moeten
denken aan een investering voor zwemvesten en lieslaarzen. We hebben vandaag
nog versterking gekregen in de personele sfeer. Fija Luten en Gerard van Eerden
zijn met de boot van halftien gekomen om ons te assisteren. Wij vermaken ons
met zakjes wassen en netten naspannen.
De hartelijke groeten vanaf een zeer nat Schiermonnikoog, Henk en Arend Jan

8 augustus 2008
Het was vandaag weer een zuinige dag wat vogels betreft met veel rondjes nul.
Het rondje van 17:00 uur gaf een opleving met acht vogels met in net 6 een
ijsvogel (vrouw, g1). Vanmorgen om zes uur begon het droog na een nacht met
buien, maar om zeven uur hadden we hier een wolkbreuk. Het bleef buiïg tot
ruim 11 uur. We hebben de netten om 8 uur gesloten en om 12 uur weer open
gedaan. Voor ons was dit de laatste ringdag voor deze week en worden morgen
afgelost door Jos en André. Het was een week met veel water en weinig vogels.
We wensen onze opvolgers meer succes met de vangst.
Hartelijk groet, Henk en Arend Jan

9 augustus 2008
De ploeg van Henk cum suis wordt opgevolgd door André van Loon, Jos van de
Staaij, Ingrid de Nobel en Cees Lakeman. Het blijft de hele dag droog maar de
vangsten blijven beperkt. De buienradar voorspelt regen voor de avond. Om
20.00 spettert het lichtjes. De buienradar voorspelt een aardig
(mot?)regengebied. We besluiten de boel te sluiten en morgenochtend maar eens
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verder kijken. Wel zowaar nog zes vogeltjes in dit laatste rondje. Vanmiddag een
nieuw wijdmazig net parallel aan sectie 2 geplaatst (net als vorig jaar, maar er
zijn alleen nog 18 meters beschikbaar).
Groet, André, Jos, Ingrid en Cees

10 augustus 2008
In de vroege ochtend regent het nog steeds een beetje. Uiteindelijk om 9:00 de
netten opengeschoven, hoewel het ook daarna nog wel bleef motteren, soms wat
harder (maar nauwelijks zichtbaar op de radar). En het waait hard. Om half twee
staat nog slechts één vogel op de rol. We besluiten om de excursie af te gelasten
en de deelnemers (18 kwamen opdagen) aan de weg op te vangen en naar de
woensdag te verwijzen (of hun geld terug te vragen). Een vermoedelijke Sperwer
zorgde blijkbaar om 15:00 voor enige paniek bij sectie 7 want daar hingen ineens
zeven vogels... Poeh. Het blijft de hele dag hard waaien, ook tot ver in de
avond. Waarnemingen: één juveniele Koekoek hing langdurig rond het veldlab en
ving rupsen, liet zich fraai bekijken maar vloog toch steeds over sectie 1
heen. Wielewaal: één exemplaar. een paar keer roepend (miauw-roep) nabij het
veldlab. Ook gisteren zat er eentje (dezelfde?), maar maakte toen een ander
geluidje dat ik me vandaag pas kon herinneren als dat van een juveniele
Wielewaal (even gecheckt op de iPod).
Groet, André, Jos, Ingrid en Cees

Week 33
11 augustus 2008
Pas aan het eind van de nacht begint de wind wat af te nemen en we starten de
dag met Zuidwest 4 Bft en een zonnetje. De eerste ronde levert al bijna net zo
veel vogels op als gisteren de hele dag. We vangen een Blauwborst en de hele
dag druppelt het een beetje door, af en toe een nulrondje. De wind neemt steeds
verder af en twee keer valt er nog een stevig maar kort buitje. In de avond is de
wind vrijwel weggevallen. Er zitten minstens twee of drie Wielewalen die we nu
ook een paar keer zien. Maar hoog natuurlijk. Boven het Glop trekken af en toe
en paar Gierzwaluwen langs.
Groet, André, Jos, Ingrid en Cees

12 augustus 2008
De dag begint met een rustige, halfbewolkte ochtend met weinig wind. De eerste
ronde van 6.30 belooft net zo'n dag als gister, met een vogeltje of tien,
waaronder vier Tuinfluiters. Er treedt echter een onmiddellijke stilte in. Tot het
rondje van 14.30 vangen we geen enkele vogel meer, en die van 14.30 zijn
waarschijnlijk slechts het gevolg van een paniekreactie onder de aanwezige tjiffen
en fitissen: elf vogels op de kruising van sectie 3 en 7. De meeste zijn
terugvangsten. Er zijn dus wel vogeltjes aanwezig maar we vangen ze niet. Met
de regen viel het reuze mee. Het regengebied dat over Nederland trekt
verbrokkelt helemaal boven Friesland en we ontvangen slechts een paar buitjes,
en dat allemaal in de periode van de nulrondjes. In de loop van de middag neemt
de wind wel flink toe, tot zeker 7 Bft (ruimend van ZO naar ZW). Bauke Henstra
komt even langs. Onze voorzitter belt vanuit een warme Ardeche in Frankrijk en
meldt wielewalen vanuit het raam van zijn vakantiehuis. Ha, nou, die zitten hier
ook nog steeds. Vanochtend in de hoge bomen achter sectie 8 en 3, even later
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weer nabij het veldlab. De rest van de dag niet meer gehoord. Om half negen 's
avonds zit er naast sectie 2, nabij het bruggetje, een buizerd. De vogel vliegt op
en dankzij een goed aangehouden sprint jaagt AvL de vogel na twee mislukte
netconfrontaties uiteindelijk toch in het losse netje van sectie 3 nabij het
kruispunt. De slotronde van 22.30 levert nog drie fitissen op. Drie witgatten
trekken 's ochtends om een uur of 7 over.
Groet, André, Jos, Ingrid en Cees

13 augustus 2008
Een onstuimige dag. Wat het weer betreft dan... Veel wind, zeer weinig vogels.
De eerste ronde dachten we mooi met nul af te sluiten, maar dat bleek een
misrekening. Eén fitisje wist toch nog in het net te belanden. Daarna was het wel
droevig. Tot laat in de avond bleef het stevig doorwaaien, de bossectie hebben
we aan het eind van de middag gesloten. Proppen- en takkenalarm. Zelfs in
sectie 7 belandden hele takken met bladeren. De excursie was druk bezocht, met
wat mensen van afgelopen zondag en een hele groep nieuwe. In totaal 19
volwassenen en 7 kinderen. Een geinteresseerde groep. Zowaar waren er nog wat
vogeltjes om te tonen. Drie Avifauna's verkocht (er is er nu nog één hier, de
oplage is waarschijnlijk uitverkocht). En een BN'er onder de excursionisten
sponsorde zes ringstrengen en een ander stel ook nog een streng. Wil Gerritse
belde op met de vraag hoe ver we nog van de 100.000 verwijderd zijn. Niet zo
heel ver meer: inclusief de zeereep en na aftrek van alle terugvangsten,
buitenlandse ringen etc. is de stand na vandaag 99.886 geringde vogels. Nog 114
te gaan dus. Dat gaan wij waarschijnlijk niet meer redden, maar volgende week
zal het formeel toch wel raak zijn!
Groet, André, Jos, Ingrid en Cees

14 augustus 2008
Het was vannacht zeer onstuimig: de wind ging pas laat een beetje liggen en er
waren talloze zware buien met onweer. Ook de eerste rondjes vandaag was het
laveren tussen de buien. Een lijn waarin steeds buien ontstonden op de Noordzee
lag lang over Schiermonnikoog heen. Maar vanaf een uur of twaalf was het de
rest van de dag droog. Vogels waren er weer nauwelijks. Wel was er een
opmerkelijke 'opleving' om 21.30, met 10 vogels een aanzienlijk deel van het
dagtotaal. De Wielewalen lieten zich weer een paar keer horen en zien vandaag,
maar nooit op nethoogte. Een Sperwer knalde in sectie 1 en er even zo hard weer
uit. De wind valt in de avond weg.
Groet, André, Jos, Ingrid en Cees

15 augustus 2008
Een prachtige rustige nazomerdag. Van begin tot eind. De avond is windstil,
helder en met een volle maan. Met een hoeveelheid vogels die in het rijtje van
deze week past. Morgen vertrekken we weer met de boot van 12:30, Symen en
Andrea komen arriveren omhalf drie, Ardie overbrugt de tijd aan het begin van de
middag. De nieuwe folders voor 2008 arriveerden, met dank aan
Gerrit(sen). Wielewalen vanochtend present, Witgat één overtrekkend, Kruisbek
één overvliegend.
Groet, André, Jos, Ingrid en Cees
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16 augustus 2008
De zaterdagse wisseldag begint prachtig windstil, onbewolkt en dauwig. En
zowaar zijn er wat vogels in de eerste ronden. Niet veel hoor, het moet niet
gekker worden natuurlijk... In ronde drie handhaven we de nul moeiteloos. Team
André, Jos en Ingrid vertrekken met de middagboot van half één en Ardie
overbrugt totdat om half drie Symen en Andrea arriveren, die vanochtend nog
een certificeringsdag begeleidden in het Zwarte Meer bij Kampen. Aan het einde
van de middag komt Barbara nog even langs. In de middag en avonduren is het
bijzonder rustig met de vangsten. Het dagtotaal komt uit op 27 vers geringde
vogels en 11 terugmeldingen. Meest gevangen soort is de Kleine Karekiet, met
tien verse vogels, de Boomkruiper een leuke verrassing. Een hele nieuwe lading
zand is gearriveerd op het Glop, dus we hoeven ons niet te vervelen. In de avond
is de wind gedraaid naar het oosten en neemt iets toe in kracht. 's Avonds horen
we meerdere malen een luid roepende Kerkuil boven het vangterrein, terwijl we
genieten van de mooie sterrenhemel boven Schiermonnikoog. Waarnemingen:
Witgat 18 stuks overtrekkend (7.15).
Groet, André, Jos, Ingrid, Ardie, Andrea en Symen

17 augustus 2008
Een heel mooie rustige ochtend, zwaarbewolkt en geen wind. In de loop van de
ochtend begint het zonnetje prettig te schijnen. We vangen de gehele ochtend
tijdens iedere ronde wel een paar vogels. Tijdens de ronde van 11:00 uur jaagt
Symen een Buizerd voor zich uit net voorbij het Ebelbruggetje. Deze vliegt
rakelings over net 9 heen. Er heerst ook wat paniek onder de vogels en er
hangen dan ook 7 vogels in dit net. Veronique arriveert met de boot van half één.
Om één uur wordt het Glop opgeschrikt door een telefoontje van Leon Peters. Hij
heeft zojuist een Bonapartes Strandloper ontdekt in de jachthaven, of we ook
willen komen kijken.. Nee dus, want binnen een uur kunnen we de
excursiegasten verwachten... maar nog geen vijf minuten later belt het
Bezoekerscentrum met de mededeling dat de excursie niet doorgaat, omdat
slechts 2 mensen zich hebben opgegeven. Deze mensen komen nu aanstaande
woensdag. Hierdoor kan Symen dus wel snel naar de jachthaven en ben daar tien
minuten later, om de Bonapartes te bekijken.
Ardie is daar inmiddels ook gearriveerd evenals Enno Ebels. Na de vogel mooi
gezien te hebben,
weer terug naar het
Glop, zodat Andrea
en Veronique ook
naar de jachthaven
kunnen gaan.
Andrea heeft een
aantal goed
herkenbare foto's
van de vogel weten
te maken.
Schiermonnikoog is
een vogelsoort
rijker, de vogel
staat althans niet in
de Avifauna
vermeld.
In de avonduren is
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Symen met één van de door Wim Fokker opgeknapte, zeer profi fietskar, naar de
zeereep afgereisd om de stokken weg te brengen. Afhankelijk van het weer
proberen we hier deze week te vangen. Het weer was ook in de middag prima.
Tussen 17:15 en 18:30 uur zijn er echter enkele regenbuitjes, daarna is het weer
droog en vanaf 21:00 uur zijn er continu buien. De vangsten verliepen vandaag
ook rustig, met geregeld nul-rondes. Leukste soort was de Gekraagde Roodstaart.
Groeten, Veronique, Andrea en Symen

Week 34
18 augustus 2008
De vangdag begint zwaar bewolkt met een tamelijk krachtige wind uit het
zuidwesten (4-5 Bft). In de loop van de ochtend breekt het zonnetje steeds vaker
door en is het goed toeven in het vangterrein. Symen is vroeg in de ochtend
vertrokken richting de zeereep, deze kans moeten we pakken nu de
weersvoorspellingen deze week niet al te best zijn (veel wind). In de eerste ronde
worden er negen vogels gevangen, daarna volgt de gebruikelijke serie met nul tot
twee vogels per ronde. Aan het einde van de middag hangt er in net 7 plotseling
een flinke groep vogels (14), die voonamelijk uit Fitis bestaat. Ardie komt aan het
einde van de middag nog even langs voor een borrel en hapje. In de avonduren
trekt de wind steeds verder aan, wat goed te merken is aan het aantal bladeren
en takjes in de netten. Het dagtotaal is nog heel aardig met in totaal 32 verse
vogels en 17 terugmeldingen.
Groeten, Veronique, Andrea en Symen

19 augustus 2008
De ochtend begint direct met veel wind en dus iedere ronde blaadjes en takjes
verwijderen. Rond 11:00 uur krijgen we te kampen met een aantal zware buien.
De regenmeter in de zandbult geeft 25 mm water. Gelukkig zijn het alleen buien
en is het vanaf 11:30 uur weer droog met af en toe zonnige momenten. Rond
17:20 uur zijn er wederom enkele regenbuien. De rest van de avond is het droog,
wel trekt de wind in de middag verder aan tot krachtig, west 6 Bft. De vangsten
verlopen rustig. In de avonduren vangen we twee Fitissen in net 8 met opvallend
veel vet (4-5). De ronde van 21:00 uur levert een adulte Braamsluiper op die
NVO is. Het totaal komt uit op 21 verse vogels en 8 terugmeldingen.
Waarnemingen: Voor het eerst deze week een groepje Kleine Barmsijzen boven
het Glop en een Grote Bonte Specht die er maar niet in wil.
Groeten, Veronique, Andrea en Symen

20 augustus 2008
In de ochtend zijn er tussen 08:30 en 11:30 geregeld buien, soms afgewisseld
met zonnige perioden. Over de afgelopen 12 uur (van 12 uur 's nachts tot
vanmiddag 12 uur) is er 34 mm gevallen volgens de regenmeter in de zandbult.
Het waait vandaag weer krachtig, West 5 Bft. In de eerste ronde vangen we
twaalf vogels, daarna weer nul-rondes of een enkele vogel per ronde. De middag
en avond is het droog.
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Vlak voordat de excursie begint komt Andrea terug met twee niet alledaagse
soorten voor het Glop, een Kneu en twee juveniele Witte Kwikstaarten. De vogels
hangen naast elkaar in net 5. De excursie werd bezocht door zes personen, die
tevreden weer naar huis gingen. De ronde van 20:00 en 21:00 uur leveren ruim
10 vogels op, waarbij weer een aantal Fitissen met veel vet (4-5). De totale
dagscore komt uit op 51 vogels, waarvan 37 verse vogels en 14 terugmeldingen.
De Fitis is de meest gevangen soort vandaag.
Waarnemingen: Gierzwaluw 4 exx., rond 12:15 uur een (overtrekkende?)
Geelgors bij het weerstation.
Groeten, Veronique, Andrea en Symen

21 augustus 2008
Rond de klok van 06:15 uur regent het gestaag en snel wordt een ronde gelopen.
Het blijft doorregenen tot een uur of negen. Er wordt dan ook vrijwel continu
gelopen. In de eerste ronde hangen tien vogels, waarvan twee Spotvogels die
altijd weer leuk zijn. Vanaf de tweede ronde is het erg rustig en hangt er af en
toe een vogel in. Rond 11:00 uur zijn er weer buien met soms ook onweer, dit
duurt tot ongeveer 12:30 uur. Om 12 uur 's middags blijkt uit de aflezing van de
watermeter dat er de afgelopen 12 uur bijna 30 mm regen is gevallen.De rest van
de dag is het mooi weer en tegen de avond valt de wind helemaal weg. Veronique
vertrekt met de boot van half drie. Kees Oosterbeek is op het eiland aanwezig
voor het Scholeksteronderzoek en komt ons in de avond versterken. Kees en
Andrea komen in de ronde van 19:00 uur terug met een Winterkoning die in een
rallenkooi was gevlogen langs het pad op de hoek van sectie 4 en 5. Net als de
twee voorgaande dagen levert de avondrondes weer een piekje op van Fitissen,
waarvan er weer meerdere met vet 4 tot 5. Het is een tamelijk rustige vangdag
geweest, met 26 verse vogels en 11 terugmeldingen. Van de terugvangsten is
een eigen Fitis uit juli 2006 het vermelden waard.
Groeten, Andrea en Symen
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22 augustus 2008
De vandag begint met mooi rustig weer. Gisteravond is de wind vrijwel geheel
weggevallen en Symen is daarom gedurende de ochtend afgereisd richting de
Zeereep. In de eerste ronde worden maar liefst vijftien vogels gevangen. In de
tweede ronde wordt een Kleine Barmsijs gevangen, de eerste voor deze week. In
de ronde van elf uur hangt de leukste soort voor ons deze week, een Koekoek, en
nog wel in één van de grofmazige netten van sectie 6.

In dit net hangt in de avondschemer ook nog een Gekraagde Roodstaart. Het
moet niet gekker worden.. Tussen elf en half twaalf 's ochtends komt er een
flinke onweersbui over, de rest van de dag is het droog en rustig weer.
Vroeg in de middag krijgen we bezoek van Cees Soepboer met een collega van
Natuurmonumenten. Ook Kees Oosterbeek komt nog even langs. De vangsten in
de middag verlopen rustig en ook in de avond is er nauwelijks sprake van een
avondpiek. Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp arriveren met de
avondboot van half negen, met hongerige buiken. De friettent bij de veerboot van
Lauwersoog is verdwenen! Vandaag worden in totaal 46 vogels gevangen,
waarvan 29 verse vogels en 17 terugmeldingen. Van de terugmeldingen is de
Staartmees van 4 nov 2005 het vermelden waard. Inmiddels is de vogel 16 keer
teruggevangen door bijna net zoveel ringers. Morgenmiddag nemen Henri en Leo
Oudejans het van ons over. Het was weer een mooie vangweek. De Olympische
Spelen volgen via de radio heeft zo ook z'n charmes!
Waarnemingen: Kruisbekken overvliegend in de middag.
Groeten van Andrea, Henri, Hanneke en Symen
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23 augustus 2008
Na regen komt... wind
De dag begon met meteen bij de eerste ronde regen die enige tijd aanhield. Dus
ook niet al te veel vogeltjes in de netten, hoogstens de gebruikelijke zwartkoppen
en tuinfluiters. Symen heeft de eerste uurtjes nog voor z'n rekening genomen
terwijl Henri en Hanneke nog kozen voor de meest optimale voorbereiding van de
vangweek... rust. Op de buienradar was een opmerkelijk beeld zichtbaar van een
buiengebied dat in een grote cirkel rond de landsgrenzen lag als was het een
tropische tyfoon. De regen die tot een uur of tien ten oosten van Rottum lag
kwam met het windstille weer heel langzaam naar Schier gedreven en vanaf circa
10 uur waren we hier dus ook weer aan de beurt. Het heeft vrijwel gestaag
doorgeregend met hoogstens een paar korte bijna droge perioden. Symen en
Andrea vertrekken met de boot van 14:30 uur. Daarna vangen we nog een
sprinkhaanzanger (ongebruikelijk, zo midden op de middag, maar wel recht voor
de luidspreker), maar daarna vallen de vangsten tot de avond geheel stil. Henri
treft in de netten bij het meteoveld een sabelsprinkhaan aan die na enig gepuzzel
weer losgelaten kan worden maar in de tussentijd al wel zeven mazen van het
net blijkt te hebben kapotgeknabbeld. Als de zon even lekker doorprikt vliegen er
bij het meteoveld meteen tientallen vlinders, hoofdzakelijk klein koolwitjes en
bonte zandoogjes. Met de boot van 18:30 uur arriveren Leo en Emmie Oudejans
en Kees van Kleef. En als je dan uren achtereen niks hebt gevangen is er met de
vangst van drie vogels toch echt sprake van een heuse opleving… Leo meldt nog
een avondwaarneming van een vrouwtje bruine kiekendief. Het zeer zwakke
windje dat na de middag op kwam zetten viel tegen de avond weer helemaal
weg, maar de laatste ronde wordt gelopen met weer iets meer wind.
Groeten, Henri Bouwmeester

24 augustus 2008
De tienduizendste!
Ondanks de prachtige vrijwel windstille en bewolkte ochtend is het heel heel heel
stil in het veld. De eerste ronde leverde desondanks toch nog acht vogels op,
waarvan het merendeel rond het kruispunt hangt. In die eerste ronde wordt er
ook nog een passerende witgat naar beneden gefloten. Hij valt precies in bij de
plasjes onder de netten in de schapenweide maar weet bij nadering laag over de
grond onder de netten door weer weg te vliegen. Tegen een uur of acht is er
ineens lichte trek van heggemussen... opmerkelijk vroeg, maar er passeren er
echt meerdere. Henri heeft vandaag een mijlpaaltje, hij legt zijn 10.000-ste ring
aan sinds we in 2000 begonnen met gegevens-invoer in de computer. In het
verlengde van sectie 4 zien we ter hoogte van de Kooiplaats een groot silhouet in
de lucht staan. Het blijkt een grote vlieger die wonderbaarlijk op een zo goed als
windstille ochtend stil in de lucht staat; zeer merkwaardig. Om 10 uur valt het
met de vangsten al stil. We stappen terug naar rondjes van nul tot één of drie
vogels. Na de middag hebben we de Zondagse excursiegroep ontvangen,
bestaande uit 18 personen met daarbij nog 3 nakomers die kennelijk enthousiast
waren geworden door het bordje aan de weg. Tegen 15:30 uur begint het af en
toe licht te regenen en dat houdt met korte onderbrekingen aan tot 20:30 uur in
de avond. In de schapenweide liepen in de middaguren een stuk of 10 jonge witte
kwikken tussen de schapen en daar zien we aan het eind van de middag een
havik wegvliegen bij de netten van sectie 6. Om 18:30 uur ziet Leo een vrouw
bruine kiekendief laag over de achterste netten vliegen en passeert er ook nog
een clubje van vier putters. Voor de rest was en is het weer heel en heel stil in
het Glop en omgeving. Waarnemingen: één gele kwik; echte trek van enkele
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heggemussen, tikkende zanglijsters, enkele oeverzwaluwen, een goudplevier in
de polder. De meeste van deze waarnemingen zijn helemaal nog niet zo
verwonderlijk want het hele Glop ademt een uitgesproken Septembersfeertje.
Groeten, Henri Bouwmeester

Week 35
25 augustus 2008
Vanuit een rustig Glop
Het werd een eenvoudige dag met weinig vogels. We hebben de gelegenheid
aangegrepen om de gehele baan een flinke maaibeurt te geven en ook de toppen
van de bomen hier en daar ingesnoeid. Hanneke blijkt een goeie hand van
snoeien van rietkragen te hebben. Het ziet er weer pico bello uit. De vangst van
vogels werd er weliswaar niet direct door bevorderd, maar we hopen dat resultaat
er later positief uit te kunnen halen. Vandaag was de fitis hoofdsoort zowel vers
als retour. Het totaal bleef steken bij vijftien verse en acht retourjes.Veel
interessants zat er daarnaast niet tussen. Leo liet een rietzanger die met zijn tong
vastzat ontsnappen, gelukkig wel heelhuids. Er waren vandaag ook vrijwel geen
waarnemingen het vermelden waard. Gelukkig morgen weer een dag. Dan gaan
we ook zeerepen!
Groeten, Henri Bouwmeester

26 augustus 2008
Meer insecten dan vogels
De dag begon rustig. Vier vogels in de eerste ronde en iets meer mestkevers,
negen stuks!. Er waren weer wat doorkomende heggenmussen te horen, maar ze
werden net als eerder deze week niet gevangen. Al vroeg was er een Sperwer
actief in het bos. Het bleef de gehele ochtend buitengewoon rustig met steeds
twee vogeltjes per rondje. Het soortspectrum bleef beperkt tot fitis en een enkele
zwartkop of tuinfluiter. Er hangtregelmatig een buizerd in het terrein rond. In de
loop van de ochtend zat net na het Ebelbruggetje onder in het net met de poten
vast, maar een flinke sprint mocht niet baten... In de namiddag werd er door
Kees een Kauw uit het net op het zelfde bruggetje bevrijd. Hij zat geheel
omwikkeld in het net en bleek bij nadere bestudering klauwwondjes te hebben
van een havik(?) De vogel bleek ook een oogafwijking te hebben aan het linker
oog. We hebben de vogel maar even ter observatie vastgehouden.
Morgenochtend mag hij weg als dat nog kan. De avondronden leverden bijna niks
meer op aan vogels, maar wel een mooi concert van sabelsprinkhanen. De laatste
controle in het donker bracht toch nog een leuke dagsoort op de ringtafel: een
sprinkhaanzanger. Ardie met een bevriend echtpaar van het vaste land heeft ons
nog met een bezoek vereerd.
Groeten, Henri Bouwmeester

27 augustus 2008
Alweer een donkere dag
Alweer een lichte start met heel weinig vogels. Tussen de boerenzwaluwen laag
boven het Glop ontdekken we al vroeg een late gierzwaluw. Het blijft op een heel
laag niveau sprokkelen, met een of twee vogeltjes per rondje. De meeste zijn
toch fitis maar er zitten in de loop van de dag ook twee bonte vliegen bij. De
negen deelnemers aan de excursie moeten het ook doen met twee fitissen en een
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pimpeltje. Veel waarnemingen zijn er niet te melden. We zien af en toe een
buizerd. Rond half acht 's avonds proberen we er een te vangen in sectie 1, maar
ook dat lukt niet. De vogel lijkt niet fit maar weet toch boven de sloot vliegend in
de richting van het gebouw te ontkomen. De kauw van gisteren is na een
vliegpoging die jammerlijk mislukte gemeld bij Bouke Henstra en nog geen 20
minuten later opgehaald door de hermandad, die hem bij de pont zullen
meegeven voor het asiel aan de vaste wal. We hebben hem zonder ring
meegegeven, want we verwachten er niet veel van. In de middag dook onze
voorzitter op als voorbode voor een Calidris-groep. Even bijgepraat en morgen
komt hij de spullen voor de wadvangsten ophalen... Henri heeft wat
voorbereidingen getroffen voor de uitbreiding van het geluid in september. Er is
een kabel, de nieuwe twietertjes doen het er op. Dat komt deze week nog
goed.. De laatste drie rondjes leverden respectievelijk 1, 9 en 0 vogels op! De
kerkuil van Visser aan de overkant was de afgelopen dagen al een paar keer te
horen, vanavond hebben we hem ook gezien.
Groeten, Henri Bouwmeester

28 augustus 2008
De dag begon weer zoals al de gehele week, zwaar bewolkt, niet koud, geen
dauw en zowaar met in de eerste ronde 10 vogels. Bovendien zat daar een
blauwborst bij en in sectie 6 bijna aan de buitenkant werd door Kees een 1kj
buizerd uit het net geplukt. Deze vogel heeft waarschijnlijk in de eiken geslapen
van de ponyweide. Na deze flitsende start werd het snel minder en rond tien uur
was het al weer geheel stil. Dat kwam goed uit want we gingen bij de koffie twee
jubilea vieren. De 10.000-ste door Henri geringde vogel en bovendien de 2500ste vogel die dit seizoen door ons is geringd. Laat dat nu weer een fitis zijn en
meteen de laatste vogel van de dag zo ongeveer tot het eind van de middag. De
taart werd gezellig genuttigd samen met Wim Fokker, Ardie Noorman en even
later ook Symen Deuzeman. De luwte in de vangsten werd gebruikt om de
begroeiing langs sectie 8 in te korten. Laat in de middag werden nog een aantal
fitissen gescoord en werd de blauwborst van vanmorgen teruggevangen. In sectie
7 hingen pal voor de speaker ook twee boerenzwaluwtjes. Zo bgon het lijstje wat
de soortjes al wat meer op een septemberlijstje te lijken. Aan waarnemingen valt
niet veel te melden. In de morgen vlogen twee buizerds boven het meteoveld. In
de polder horen we wat meer vogels, zoals wulpen en goudplevieren. In het Glop
blijft het overwegend rustig. De teller blijft staan op 23 verse vogels met alweer
de fitis als beste scoorder. Het aantal hervangsten bleef beperkt tot slechts
enkele. Morgen gaan Henri en Kees weer naar de zeereep.
Groeten, Henri Bouwmeester

29 augustus 2008
Rustig weer, geheel bewolkt, sommige netten wat nat van de lichte regen van
vannacht. Het eerste rondje is aardig met een paar ruiende lokale staartmezen en
een grasmus retour uit 2006 die toen op 1 augustus gevangen is, het jaar daarna
idem op 7 augustus en nu weer een keer eind augustus. Er kwamen in de
ochtend drie keer witgatjes over respectievelijk 3, 1 en 3 stuks. Verder was het
opvallend rustig, het eerste nulrondje was er al om 9.00 uur! Veel beter werd het
daarna niet meer. Wel leuk was het langsvliegen van een roepende kramsvogel
over het meteoveld richting west. 's Middags draaiden drie buizerds rondjes
boven het glop, maar dat zullen vast lokalo's zijn geweest. Eind van de middag
was er een boomkruiper die de avondopleving inleidde. Die niet kwam.. We
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hebben het geluid naar de speaker in de hoek van sectie 1 naar 2 in orde
gemaakt. De dag eindigde nog net onder de twintig vogels met slechts 11
verse. Henri en Kees trotseerden vandaag de muggen in de zeereep.
Groeten, Henri Bouwmeester

30 augustus 2008
Surprise, surprise... Het is wisseldag, en zoals zo vaak: dan zijn er ineens vogels!
De eerste ronde bij absoluut windstil weer 32 vogels in de netten. 9 kleine
karekieten, 8 tuinfluiters, 6 zwartkoppen en divers ander grut. Heel opvallend is
het fenomeen dat bij die vogels veel exemplaren vol vet hebben, vetgraad 4 en 5
kwam veel voor en een aantal tuinfluiters ging daar met vet tot onder de oksels
en rug nog dik overheen. Tussen de fitissen ook een heel bleke die gemakkelijk
voor een acredula of yakutensis zou kunnen doorgaan. In de 2e ronde is het al
beduidend minder. Waarnemingen: groepen watersnippen, 8 stuks, 15 stuks, 27
stuks. Boompieper, enkele gele kwikken. Om 10 uur twee hoog overcirkelende
sperwers. Om 14:00 uur het ringen overgenomen. Ook nu nog een Sperwer
overtrekkend. De hele dag zijn er wel een paar vogels. Nog geen
0-rondes gelopen. Ardie komt nog even buurten op de motor.
Groeten, Henri Bouwmeester, opgevolgd door Holmer Vonk

31 augustus 2008
Een prachtige ochtend met een paar mooie ochtendrondes. Er zijn geen
deelnemers voor de excursie vandaag. Barbara is natuurlijk ook langs geweest en
heeft verhaald over alle soorten in Gambia de afgelopen winter. Op de vogelkers
naast sectie 6 zaten vandaag minimaal 10 atalantas en 3 Gehakkelde aurelias. Er
vliegen ook veel witjes rond. Er kwamen minstens 4 Gierzwaluwen overtrekken,
net als een paar Boompiepers.
Groeten, Holmer Vonk

Week 36
1 september 2008
De familie van den Oetelaar is vanmiddag vertrokken. De hoeveelheid muggen
zal ongetwijfeld een aandeel hebben gehad. We blijven dus met ons vieren
achter. Het weer is ten opzichte van gisteren een verschil tussen dag en nacht.
Het is strak bewolkt en ieder moment krijg je het gevoel dat het gaat
regenen. De vangsten zijn om 9.15 al ingestort. Vanaf dat moment druppelen de
vogels met één à twee binnen. Nog steeds zitten er ongeveer 10 Atalanta's op de
bessenstruik naast sectie 6.
Groeten, Holmer Vonk

2 september 2008
Geen verslag gemaakt.

3 september 2008
Regen, regen, regen. De hele dag schoof er een buienlijn in de lengterichting over
het Glop. Om flauw van te worden. Daarnaast ook harde wind. De hele dag sectie
1, 2, 4, 5, en 6 dicht gehad. Als er dan nog vogels waren... maar het was
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doodstil. Behalve 2 overvliegende Sperwers dan ook niets te melden. De excursie
zou 6 deelnemers bevatten, maar er kwamen er 5 in de stromende regen. Ik kon
ze in 2 uur tijd 1 vogel laten zien. Toch nog 4 sponsor strengen verkocht en een
belangenloze gift van 10 euris voor het leuke verhaal. Dat verhaal heeft nog een
functie gehad: een kies in mijn gebit is gisteren half afgebroken en met het eten
heb ik daarbij aan de andere kant met de andere "beet" een ontsteking naast een
kies over gehouden. Aangezien de tandarts geen tijd had heb ik de uitpuilende
ontsteking zelf maar opengesneden. Het praten maakte dat ie vanzelf leeg
stroomde. Het leed is daarmee gelukkig geleden. Ik hoop dat de dag van morgen
beter weer en wat meer vogels brengt. De tandarts mag de rest doen.
Groeten, Holmer Vonk

4 september 2008
Aan het einde van de middag zijn er enkele buitjes. De wind waait de hele dag
hard. Er zijn amper vogels te zien in het Glop, laat staan dat we ze vangen. De
highlight was een prachtige Vuurgoudhaan.
Groeten, Holmer Vonk

5 september 2008
Een dag die prachtig begint met weinig wind en helder weer. Direct vang ik in de
ochtend weer eens vogels. Om 10.00 echter de laatste vogel... en vanaf dat
moment helemaal niets meer. Om 16.00 begint het te regenen en de buienradar
geeft aan dat het vanaf dat moment zal blijven regenen. We doen dan ook alle
netten dicht. Jan Brouwer heeft de hele dag geholpen. Hij is met de eerste boot
gekomen en gaat met de laatste boot weer weg. In de Amerikaande bes in de
ponyweide vliegen weer 10+ atalanta’s rond. Dagtrek heb ik nauwelijks gezien.
Een paar Graspiepers. Dat was het wel.
Groeten, Holmer Vonk

6 september 2008
Het houdt niet over!
Na de regen van gisteravond en vanacht heb ik de netten vanochtend in het
donker weer open gezet. De eerste ronde levert een paar vogels op en de tweede
al helemaal niets meer. Volgens mij doen we iets verkeerd: geluid draaien, 550
meter net en toch geen vogels. De oplossing heb ik overigens niet voorhanden,
maar ik vind dat we als groep hier niet aan voorbij kunnen gaan. Ik heb al
menigmaal hoongelach over mij heen gekregen als ik vertel wat onze resultaten
zijn. Enfin, de muggen vliegen weer talrijk en de onderkanten van mijn dijen zijn
een maanlandschap geworden met prachtig rode gloed. Om 11.00 is er een extra
excursie voor 8 man. Om 8.00 kwam er trouwens aan de noord en zuidkant een
stevige bui langs. Wij krijgen gelukkig geen drup. De rest van de dag was niet
veel beter met veel nulrondjes, verder niets verkeerd gedaan!
André Duiven

7 september 2008
Een golfje Zwartkoppen!
De ochtendronde is al wat beter, maar na de tweede ronde is het weer nulrondjes
geblazen. De toename van het aantal Zwartkoppen doet de start van een
Zwartkop doortrekpiek vermoeden. De excursie telde 8 mensen die bijzonder
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tevreden weer vertrokken, zonder één vogel gezien te hebben!
André Duiven

Week 37
8 september 2008
Krenten in de pap!
De doortrekpiek van de Zwartkop laat nog even op zich wachten, een mannetje
Vuurgoudhaan maakt de dag een beetje interessant. Er staat 15 cm water in de
kruiwagen.
André Duiven

9 september 2008
De eerste slag is een Zwartkop waard!
De eerste ronde van deze dag telt bijna 50 vogels, waarvan meer dan de helft
Zwartkop. De verwachtte piek is er dan toch gekomen. De hoge vetgraad van de
meeste vogels doet vermoeden dat ze hier maar kort op het eiland zullen
verblijven en dan weer door zullen trekken. Daarnaast nog een Koekoek in het
schapenweitje. Fokke en zijn vrouw, al aanwezig op het eiland bij Visser, ziet een
Zwarte Ooievaar overvliegen bij de Berkenplas.
André Duiven

10 september 2008
Zwartkoppen blijven doorkomen.
Weer is het eerste rondje het meest productieve van de dag, alle rondjes daarna
leveren slechts enkele tot geen vogels op. Er wordt geen enkele Zwartkop met
een ring van ons teruggevangen, dus het lijkt inderdaad zo dat de ene golf
Zwartkoppen de ander aflost. Voorlopig is dit het grootste aantal Zwartkoppen
dat in de netten terecht komt. De excursie telt vier personen. Allemaal
verblijvend op het eiland van maandag tot vrijdag. Voor deze mensen is de
doordeweekse excursie dus een uitkomst. Het sponsoren van een ringstreng blijkt
ook een gouden greep te zijn.
André Duiven

11 september 2008
Zwartkopgolf houdt nog even aan.
Met 36 Zwartkoppen, slechts één minder dan gisteren, blijft het nog even druk in
de ochtend. Soorten als Bonte Vliegenvanger en Gekraagde Roodstaart maken de
resterende vangdag nog enigszins interessant. We vangen twee geringde
Zwartkoppen terug, beide van onszelf , één echter gevangen in de zeereep.
André Duiven

12 september 2008
Schiermonnikoog ontsnapt aan noodweer!
De rest van het land blijkt geteisterd te worden door noodweer, hier is alleen de
toegenomen wind en de gedaalde temperatuur merkbaar. En een geringer aantal
vogels. De Zwartkop doortrekpiek is blijkbaar door. Een geringde IJsvogel in de
netten fleurt de dag verder op. De vogel blijkt gevangen te zijn in september
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2007 door André en Jos. Een trouwe doortrekker dus!
André Duiven

13 september 2008
It sil heve
Vandaag is de Fryske ploeg gearriveerd en wij hopen het beste voor de komende
week, alhoewel de eerste dag geen reden gaf voor enig optimisme. Ruim 20
vogels is nu meteen niet de moeite om over naar huis te schrijven. Maar moed
verloren al verloren. Het was een prachtige dag met veel zon en daar geniet een
mens ook van. Wij verwachten de komende dagen met de ONO-wind wel wat
aanvoer van vogels. Bezoekers vandaag waren Frank Majoor en onze webmaster
Evert Jan. Een overvliegende gast was een visarend en dat maakt weer wat goed.
Tot zover een eerste verslag; morgen meer over nieuwe avonturen in het Groene
Glop.
Met een vriendelijke groet van de Fryske ploeg: Ardie, Catharinus, Fo en Fokke,
Tryntsje en Ype die wij als nieuwelingen mogen begroeten.

14 september 2008
It kin de master misse
Na controle van het verslag van gisteren door onze dames bleek dat er een paar
taalfouten ingeslopen waren. Waarvoor natuurlijk onze oprechte excuses. Het was
vandaag een zonnige dag en met de oostelijke wind kwamen ook de vogels, zoals
aan de vangsten is te zien. Het eerste rondje leverde meteen al achttien vogels
op en een tweede ronde van zestien zorgde al voor een totaal was hoger was dan
gisteren de hele dag. Onze eerste bezoekster was Gea en deze middag kwamen
er een tiental personen op excursie om onze bezigheden in ogenschouw te
nemen. Zij hebben anderhalf uur geboeid naar het relaas geluisterd. Een van de
excursiegangers heeft een leuk verslag op internet gezet: klik hier. De afsluiter
van de dag was een merel NVO. Met een goed gevoel sluiten wij af en hopen
morgen op nog een betere dag.
Groetend vanaf Schier, de Fryske ploeg.

Week 38
15 september 2008
It giet oft it slydjaget
Het was een dag zonder noemenswaardige gebeurtenissen. Het weer was goed
en er vlogen weer meer vogels dan gisteren. Een eerste rondje van 38 vogels
beloofde een mooie dag te worden, maar toen het tweede rondje slechts uit
zeven vogels bestond, luwde de geestdrift wel wat. Maar met een totaal van 82
zijn we best tevreden. En verder waren er vandaag geen zaken die het vermelden
waard zijn. Misschien morgen meer en beter.
Met vriendelijke groet en oan't moarn. De Fryske ploeg.

16 september 2008
In dei sûnder in laits is in ferlerne dei
Ook deze dag ging niet zonder een paar highlights voorbij, zoals daar zijn: een
ijsvogel, een koekoek, een draaihals en een paapje. Nu zijn dit voor de een
misschien gewone soorten, maar anderen, en dat zijn wij, genieten er wel van.
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Het weer was deze dag goed voor het vogelvangen, bewolkt en een matig windje
uit oostelijke richtingen.
Met een vriendelijke groet en hopend dat alles naar wens is. De Fryske ploeg.

17 september 2008
Hjoed is moarn skiednis.
Aan het eind van de dag konden er toch weer ruim 70 vogels worden
toegeschreven aan het totaal. Het sluitstuk was een fitis NVO. En nu maar
afwachten van wie dan wel. Er waren vanmiddag 8 excursiegangers die de
sponsorpot weer hebben bijgevuld en een bezoekend familielid met vriend
hebben hun steentje bijgedragen. En nu maar hopen dat hun geduld wordt
beloond. Verder was het een dag met prachtig vangweer; dit kwam echter niet
tot uiting in de aantallen. De bediening van het geluid leverde nog wel enkele
problemen op, maar na een telefoontje was ook dat geregeld.
Met een vriendelijke eilander groet van de Fryske ploeg.

18 september 2008
As it net kin sa as it moat, dan moat it mar sa as it kin
Bovenstaande spreuk is vandaag in het bijzonder van toepassing op de ijsvogel,
deze werd gevangen bij de zeereep maar is in het Glop geringd. Verder verliep de
dag eerst nogal wat druk met een eerste ronde van 47 vogels en een tweede van
69 wat ons al dik over de 100 vogels bracht. Bezoek was er van de fam. Verhoef
van de VU. Om 12 uur stond de teller al op 133, wat een leuk aantal was. Hierna
was de gang er wat uit, maar het totaal kwam toch nog op ruim 160 vogels uit.
Het hoogtepunt voor ons was deze middag toch wel de vangst van een 1 kj
sperwer; dit maakte de hele dag goed. Een vreemdeling was een merel met K
7394..
Tot zover de belevenissen van deze succesvolle dag. Tot morgen en met een
vriendelijke groet van de Fryske ploeg.

19 september 2008
Sizzen is neat, dwaan is in ding
Vandaag onze laatste volledige vangdag met als bezoekers Inge Jacobse met
partner en de plaatselijke bloemist Jan Mandemakers die het nieuwe trapje voor
de strandkar heeft gebracht. Men kan er nu weer zonder halsbrekende toeren in
en uit komen. De eerste ronde was erg goed met 71 vogels, hiervan waren er 60
zwartkoppen.De tweede ronde van 44 vogels en de derde ronde van 23 bracht
het ochtendtotaal 138. De middagronde leverden jammer genoeg maar weing
vogels op zodat het eindresultaat wat lager uitviel dan gehoopt. Deze avond was
er nog een telefoontje van de allen bekende Barbara. Zij groette ons en wenste
een ieder veel succes. Op het eind van de vangdag was de teller blijven staan op
162; toch een mooi resultaat.
Met een hartelijke groet van de Fryske ploeg.

20 september 2008
Niet het vele is goed, maar het goede is veel!?
Het belooft weer een prachtige dag te worden. De eerste 3 rondes leveren 85
gevederde vrinden op. We wensen de volgenden een goede week. Nog 2
opmerkingen: Het bord van het Ebel bruggetje heeft Cathrinus meegenomen voor
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onderhoud. Het nieuwe trapje (gesponsord door de fa Dijkstra, gemaakt door
Ardie en afgeschilderd door Cathrinus) staat weer voor de keet. Het moet nog wel
gesteld worden. De Fryske ploeg groet u.
Met de boot van 10.30 arriveerden we in een druk en gezellig Glop. We konden
meteen met de Friezen aan de koffie lekker gezellig even bijkletsen. Er was ook
nog op ons gerekend met de middagdis. Met de middagboot gingen de Friezen
weer op huis aan. Kort hierna kon ik met een rappe sprint nog net een 1 kj
sperwervrouw bij het Ebelbruggetje in de kraag vatten. Hierna druppelden er nog
steeds enkele vogels binnen om te ringen, maar erg druk werd het niet meer.
Door het resultaat van de ochtend toch nog op een leuke score
uitgekomen. Bezoekers vanmiddag waren Inge Jacobse en Evert-Jan. Toen deze
weer weg waren was het super stil in het glop. Geen wind en een strak blauwe
lucht, bah, wat een opgave om hier te zijn ;-) Iemand enig idee waar dat handige
kleine vergrootglaasje is gebleven wat altijd op de ringtafel stond of moet ik beter
zoeken?
Marijke Vaneker en Joop van Ardenne

21 september 2008
Een prettige dag om hier te zijn
Veel minder vogels deze keer in de eerste twee rondes. Verrassend was een lichte
bui vanmorgen. Op buienradar was heel nederland schoon en bij ons regende het,
heel vreemd. Veel lijstertrek en in de tweede ronde hing in sectie 7 de eerste
koperwiek van dit jaar. Het was niet de vroegste ooit maar wel de eerste van dit
jaar. Barbara op de koffie gehad, en weer veel van haar mooie verhalen gehoord.
Rond de middag vlogen er enkele goudhaantjes langs de ringplaats, waarvan we
er later één zouden vangen. Net vóór de excursie maakten we nog een rondje om
wat te kunnen laten zien aan de excursiegangers, toen er tot onze grote vreugde
een bladkoning in net 7 hing! We konden de mensen deelgenoot maken van deze
bijzondere vangst. Men genoot! De laatsten namen pas na 2 uur en 3 kwartier
afscheid...
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De latere rondes leverden weinig op, maar in de laatste ronde hingen er opeens
toch weer 15 stuks in de netten, en in de allerlaatste ronde nog weer 3.
Opvallend vandaag was het aantal heggemussen en ook weer 2 sijzen. Kortom,
we vonden het een zeer geslaagde dag.
Marijke Vaneker en Joop van Ardenne

Week 39
22 september 2008
Een herfstige dag in het Glop
Vanochtend redelijk stil in het glop. We sprokkelen de vogels wel bij elkaar, elke
ronde wat. Wel hoorde ik sijzen overvliegen, waarvan we er later een aantal
vingen. Niet één keer een nul-rondje. Met de zwartkoppen lijkt het gedaan te zijn
en de ranglijst wordt nu aangevoerd door de roodborst. Het weer was wisselend
vandaag soms een klein buitje dan weer zonnig, maar de gehele dag erg weinig
wind. We kregen weer bezoek van een bekende Zwollenaar die gisteren ook op
de excursie was. Hij was geïnteresseerd geraakt en wilde alsnog een streng
ringen sponsoren. Hij koos voor de streng 2,3 waar we net aan waren begonnen
en zag zijn mogelijke toekomstige terugmeldingen van de ringtafel vertrekken.
Een echte natuurman Dick van Dijk, broer van collega-ringer Jan van Dijk uit
Zwolle. Het was net als gisteren een interessant gesprek. Vanmiddag kwam Cees
Soepboer van Natuurmonumenten en nog een persoon, net toen we een
mannetje sperwer aan het ringen waren. Deze (de sperwer) hing in het
grofmazige net in sectie 6. Waarschijnlijk was deze sperwer ook "schuldig" aan
het feit dat een groepje van zeven vogels in twee vierkante meter net gejaagd
leek te zijn. Het laatste rondje leverde vijf zanglijsters op die verspreid over alle
netten hingen en één zelfs in een grofmazig net. Wellicht kwamen ze af op het
koperwiekengeluid.
Marijke Vaneker en Joop van Ardenne

23 september 2008
Heggendag!
Bij het opstaan was het weer reeds omgeslagen. Veel buien maar gelukkig geen
zware. Meteen maar gaan lopen. Dit tot 12 uur steeds gedaan. Met als opbrengst
een kleine 60 vogels, die we inmiddels van een ring hebben voorzien. Zichtbare
trek was vanmorgen een aantal lijsterachtigen en af en toe een watersnip. Ook
waren er af en toe veldleeuweriken te horen. Op de schapenweide veel
vinkachtigen die geen aanstalten maakten onze netten te bezoeken. Om 14.00
uur kwam de heer van Dijk weer buurten maar we bereidden hem er op voor dat
het om deze tijd waarschijnlijk rustig zou zijn... Maar toen barstte het feest los:
waar we konden kijken zaten de heggemussen in groten getale! Ze vlogen over
onze schouders in het net! We konden het bijna niet af knipogen. Hij heeft bijna
alle ringen van zijn gesponsorde ringstreng zien vertrekken van de ringtafel, met
als laatste twee vogels respectievelijk een gekraagde roodstaart en een paapje.
Toch leuk. Alle rondes erop volgend leverden telkens vele heggemussen op, tot
aan de laatste ronde na acht uur aan toe. Eigenlijk was het arbo-technisch niet
verantwoord, want de meeste van die beesten hingen in de onderste baan... In
net 6 hing voor de afwisseling nog een juveniele grote bonte specht. We zijn zeer
tevreden over deze vangdag!
Marijke Vaneker en Joop van Ardenne
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24 september 2008
Heggenmusdag, aflevering twee
Het was weer een enerverende dag. We moesten vanmorgen gelijk vol aan de
bak, de vogels vlogen ons om de oren. Het eerste rondje leverde gelijk een score
van 101 vogels op! De roodborsten leken de strijd aanvankelijk te gaan winnen,
maar naar gelang de dag vorderde moesten ze het toch weer afleggen tegen de
heggemussen. Hoewel niet zo talrijk als gisteren, toch nog het mooie aantal van
90 stuks gevangen. Onze huissperwer liet zich vandaag op drie verschillende
plaatsen vangen, je moet wat doen, om aandacht te krijgen! Ook opvallend was
de fitis met een vleugellengte van 70 mm, een vetscore van 4, en het
respectabele gewicht van 11,3 gram! Het aantal zanglijsters zit behoorlijk in de
lift. Ook vink en sijs nemen toe. Een lijst met 24 soorten is toch gevarieerd te
noemen. Wederom een krent in de pap: op het kruispunt hing alweer een
bladkoning! De tweede deze week. De excursie was een succes met 9
deelnemers, waarvan er 4 een streng ringen hebben gesponsord. Verder hoorden
we een boomkruiper en een zingende tjiftjaf, en er vlogen veldleeuweriken over.
Tijdens het wegringen van de laatste vogels hoorden we een merel in de struiken,
de eerste van deze week, en we hebben er nog niet één gevangen. Boven het
Glop cirkelden 9 buizerds op de thermiek. Het was een fijne maar erg drukke dag,
we wachten met lichtelijke zorgen, op de dag van morgen... :-)
Marijke Vaneker en Joop van Ardenne

25 september 2008
Wie de heggemus niet eert, is de dwerggors niet weerd
We startten vandaag met een stralende blauwe lucht. Er stond een lichte
noordoostenwind. Met de enorme aantallen lijkt het enigszins gedaan, de eerste
rondjes leverden beduidend minder vogels op. De heggemussen lijken op hun
retour, of we moeten juist zeggen: doorgetrokken! De teller bleef staan op 31
nieuw geringde vogels. Ruim 100 minder dan eergisteren... Daar staat tegenover
dat de vinken zich vandaag wèl verwaardigden onze netten te bezoeken. Maar
liefst 49 stuks konden we voorzien van een ring weer het bos insturen. De eerste
keep was een welkome afwisseling.
De sijzen en de zanglijsters doen het goed met elk veertien stuks. Opvallend was
dat het gewicht van de zanglijsters vandaag beduidend minder is dan dat van de
zanglijsters van de voorgaande dagen. Terwijl die gemiddeld ruim boven de 70
gram waren, haalden die van vandaag dat zeker niet. Er werden ook nog twee
boompiepers verschalkt. Na de middag namen de aantallen geleidelijk af.Hoewel
we al zeer tevreden waren over het resultaat van deze dag, vonden we het niet
echt vervelend dat we in de onderste baan in sectie 7 rond 16.30 uur een
dwerggors aantroffen!
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Deze vogel is de vijfde vangst in onze database. De eerdere vangsten waren op
2 oktober 1994, op 13 september en 2 november 1995, en (precies 6 jaar
geleden!) op 25 september 2002. Tot slot wisten we de merel die we gisteren
gehoord hebben eindelijk te vangen. Vreemd vinden we het dat we van de vele
staartmezen die we hebben gehoord, er slechts één hebben gevangen. Ook
krioelt het in het Glop van de goudhanen en sijzen. Mooi waren de twee roepende
buizerds die boven het terrein cirkelden. Ik zol hoast zegg'n: joa het mag wa zo!
Marijke Vaneker en Joop van Ardenne

26 september 2008
Heggemussen: mangs wa, aait nich!
Vanochtend de dag met mist begonnen. Daardoor hadden we natte netten en dus
weinig vogels in de eerste rondes. Wel leverde het spectaculair mooie
spinnewebben op, maar daar komen we niet voor... Verder leverde de dag
gelijkmatige aantallen vogels, zonder pieken of dalen. Helaas vandaag geen
bijzondere vangsten, hoewel de keep die we vingen wel heel prachtig was. De
heggemussen blijven het boven verwachting goed doen, dit in tegenstelling tot de
rest van het land, waar ze in de vangstresultaten nagenoeg ontbreken. Koplopers
vandaag zijn vink en sijs die hoofdzakelijk in sectie 2 worden gevangen. De enige
vink die we terugvingen was een exemplaar dat 2 maanden geleden door Henri
Bouwmeester op 27/7/2008 is geringd, dus een lokale vogel die zich had gevoegd
bij zijn reizende soortgenoten. We hadden vandaag behalve eens een keer tijd
voor een kopje koffie, soms ook de gelegenheid om lekker in de lucht te kijken,
waar we onder andere 3 boerenzwaluwen zagen, een sperwer vrouw en een
enkele keer een buizerd. Barbara hoorde tot twee keer toe een groepje
kruisbekken overtrekken. Al met al was het een heel plezierige dag, met gelukkig
weinig last van muggen. Morgenochtend de laatste rondjes voor we het stokje
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overgeven aan Gerrit Gerritsen en zijn helpers, met een beetje mazzel halen we
nog nét de duizend gevangen vogels deze week...
Marijke Vaneker en Joop van Ardenne

27 september 2008
Het zit erop voor deze week...
Meer dan 1000 nieuw geringde vogels! Moe maar voldaan geven we het Glop
over aan de nieuwe ploeg. We wensen hen hen net zoveel succes als wij hebben
mogen ondervinden! Groet'n, Joop en Marijke.
De nieuwe ploeg bestaat vandaag uit Gerrit(sen) Rinus en Arjen Goutbeek. Wil
moest helaas afzeggen omdat zijn vrouw pas geopereerd is. Succes met je
zorgtaken en een goede vangst bij huis gewenst. Per auto reden we door een
mistig Friesland naar de boot van 9.30 uur, die ongewoon druk was. Het mooie
weer lokte dus veel dagtoeristen. Traditiegetrouw koffie met platte vulkoeken, die
inmiddels het formaat van een discus hebben. In de haven een onvolwassen
dwergmeeuw en tijdens de oversteek een volwassen Jan van Gent die door de
optrekkende mist westwaarts vloog. We werden ontvangen met heerlijke koffie
uit Joop zijn magische apparaat. De ochtendpiek was voorbij toen we het
overnamen maar geen nulrondjes vandaag en veel soorten. Leuk was de
hervangst van de dwerggors. Joop belde het rond en het leidde tot de komst van
6 vogelaars. In de middag maakten we de rallenkooien bij 2 en 8 vangklaar en
vanaf 20.45 uur draait het rallengeluid. Tegen de avond kwam Evert-Jan nog
even op bezoek met 2 gasten.
Waarnemingen Glop: een waterral, twee keer zwarte mezen gehoord, vier
schroevende buizerds, een putter en een boomvalk. Verder atalanta,
dagpauwoog, paardenbijter en heidelibel. Om 20.45 hoorden we een groepje
blauwe reigers ZW gaan. In de polder vloog een havik die oa 20 watersnippen
opstootte.
GG

28 september 2008
Het einde van de oostenwindperiode.
De ochtend begon met mist die vrij snel optrok. In loop van ochtend bewolking
uit west en vanaf 15.30 uur tot zonsondergang overwegend (lichte) regen. Om
21.00 uur droog en bladstil; wel bewolkt. De vangsten verliepen klassiek. Eerste
rondjes de meeste vogels; vooral zwartkoppen in sectie 7. Rest van de dag
druppelde het door. We hebben de overige twee rallenkooien geplaatst en de
eerste vangst: 1 roodborst. Daarnaast een geslaagde en drukke excursie van 21
mensen met oa groep van 14 van Stichting Vogelreizen. We hebben maar liefst
11 ringsponsors kunnen noteren. Ardie kwam langs om jubileumprogramma van
aanstaande zaterdag te bespreken en natuurlijk het zondagse fenomeen
BB. Weinig opvallende waarnemingen: 2 tapuiten in paardewei en 1 gtote gele
kwik bij Visser. Erik zag tijdens overtocht een zwemmende zeekoet, een
slechtvalk en in de haven van Lauwersoog 3 dwergmeeuwen.
Groeten uit een nadruppelend Glop, GG
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Week 40
29 september 2008
De eerste rallen in de vallen
We begonnen de dag met pech want het geluid bij sectie 7 bleek niet te werken.
We vervingen de luidspreker en daarmee was het probleem verholpen. Daardoor
misten we waarschijnlijk wel 10-20 zwartkoppen. Erik en Arjen zagen hierin
aanleiding de situatie te verbeteren want de kapotte luidspreker lag op de grond
en zonder echte luidspreker; het omhulsel leek nog het meest op een lampenkap.
Ze wisten de nieuwe luidspreker in de oude grijze te bouwen en hij werd ook
weer aan de paal bevestigd. Het ziet er weer wat degelijker uit. Hopelijk gaat
deze luidsperker (dit jaar nieuw geplaatst) wat langer mee. Het weer bleef nog
rustig met af en toe een bui. De vangsten waren minder dan gisteren; we vingen
wel de eerste drie rallen van het seizoen in drie van de vier kooien. We hoorden
keep en zagen twee kleine barmsijzen over komen en nog slechts een enkele
koperwiek. Rinus maakte nog een fietstocht naar de jachthaven en zag in totaal
12 tapuiten. Bij de haven circa 450 steenlopers op een hoogwatervluchtplaats en
in de polder 250 goudplevieren. Net als gisteren hoorden we continu het oogsten
van mais. Veel aanloop gehad van: VRS Calidris, ringer Jan van Buren van
Ameland die vond dat we de boel goed voor elkaar hadden en met name de
rallenkooien "erg interessant" vond. We weten vrijwel zeker dat zijn bezoek
gevolgen gaat hebben voor de rallen van ons buureiland. Rustend ANPcorrespondent Bouke Henstra op bezoek gehad. Verder met NatuurMonumenten
en Ardi een persbericht gemaakt voor aanstaande zaterdag. Ebel telefonisch
uitgenodigd voor zaterdag maar hij is helaas verhinderd. De groeten aan iedereen
van onze nestor. De VU belde om twee excursies van as donderdag en vrijdag te
bespreken. Rinus vertrok met avondboot en rallengeluid draait vanaf 20.30 uur.
GG

30 september 2008
Wel blad, geen koning...
Om 7.00 opgestaan om de bossectie die we vanwege de harde wind hadden
gesloten, voor zonsopgang (en ontbijt) te openen. ’s Nachts flink noodweer gehad
met windstoten, buien en onweer. We verwachtten dan ook weinig vogels. In het
bos hoorden we gelukkig verschillende soorten vogels, dus hoopvol de eerste
rondjes gelopen. Helaas waren de weergoden ons ongunstig gezind, en naarmate
de dag vorderde ging het buiige weer over in constante regen met zuidwest 5/6.
Veel lopen dus voor weinig vogels. In de tussentijd een professorische peilschaal
en de nieuwe trap naar de bouwkeet geinstalleerd.
Op de baan hoorden we een zwarte mees en twee keer een groepje
koperwieken. Op de paardenwei tien graspiepers en een tapuit. Arjen maakte nog
een fietstocht rond de Westerplas. Hij zag onder andere een groep van 40 kleine
zilverreigers en een groep van ruim 250 vinken en 50 houtduiven op een
maisakker nabij de Bank van Banck. Na de stamppot vertrok Arjen met de
avondboot. Wij liepen de laatste ronde en gaan op de koffie bij Theun Talsma.
Gerrit en Erik Gerritsen

1 oktober 2008
De Koperwieken zijn er!
Ook afgelopen nacht buien en onweer en dit ruige weer zette door. Tot 10.00 uur
vrijwel continu regen, daarna afnemend buiig. We konden weer wat
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opdrogen. We zagen duidelijk meer koperwieken, ook elders op het eiland werden
ze gezien. Daarnaast een groep van 45 sijzen in Glop. Met de middagboot
kwamen onze nieuwe helpers Arno ten Hoeve en Janos Molnar. Ze kwamen wat
hyper van de boot want er trekken vandaag grote aantallen grauwe pijlen over
zee. Ze liepen direct met de telescoop op de nek naar de Merlijn en ze zagen
tussen 17.00 en 18.15 uur 13 grauwe pijlen westwaarts gaan; verder 13 Jan van
Genten en 6 kleine/middelste jagers. Ze liepen de laatste ronde met ons mee en
Arno haalde een bladkoning uit het net; een nieuwe handsoort voor hem. Geen
slechte start lijkt me. Ook kregen we Matty Berg van de VU op bezoek met 2
Zwitserse vrienden. Ook Cees Soepboer deed een bakkie met zelfgebakken
appeltaart. Arno pakte een hooiwagen argeloos van Cees zijn hoofd en zette hem
op de ringtafel buiten. Uiteraard was Matty direct gefocused en zag aan de
vertakte voelsprieten dat het een uit het zuiden oprukkende hooiwagensoort was
en de eerste waarneming voor Schiermonnikoog. Verdween direct in 70% alcohol.
Uw correspondent was verbijsterd. We vervingen net 4.8 dat zeer gaar was. We
kregen vier excursiegasten, terwijl het Bezoekerscentrum had gebeld dat er
niemand zou komen. Improviserend wisten we desondanks drie van de vier
deelnemers strengsponsor te maken. Wil belde; hij gaat nu de demowand
opsturen. Regelmatig contact met NatuurMonumenten over het persbericht over
de 100.000-ste dat vandaag de wereld inging. Het leidde tot een telefonisch
interview met het Dagblad van het Noorden. Het was een drukke dag; het begint
op een normale werkdag te lijken. En, oh ja, de eerste zeventien Koperwieken...
Gerrit en Erik Gerritsen

2 oktober 2008
Bladkoningen!
We hielden het droog tot 10.20 uur en ook als we dit schrijven (20.45 uur) regent
het nog. Wind West 5 Bft. Toen we de eerste ronde liepen was de lucht gevuld
met honderden koperwieken. Oktober is nu echt begonnen. 's Ochtends circa 30
gevangen. Om 9.00 uur stond de eerste groep VWO-ers op de stoep die met de
neus in de boter vielen. We wisten ze te boeien en ze stelden evenveel vragen als
er koperwieken
in de lucht
vlogen.
Net voor hun
vertrek
kwamen de
mannen met
de eerste
bladkoning van
de baan.
Daarna viel het
aantal vogels
sterk terug
naar rondjes
van één vogel.
We liepen
inmiddels per
half uur. En
ieder half uur kwamen we met één vogel van de baan. Slik. Ach het viel wel mee;
het was steeds een bladkoning. Slechts één rondje leverde er twee op en was dus
vervuild met een andere soort. Wie maalt erom; het was een ijsvogel.
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Harry had dit eerder meegemaakt en zijn herinnering dwaalde terug naar 3
oktober 2005. Op die dag werd het Nederlands record blako-ringen verbeterd.
Het waren 9 verse en 1 controle toen. De spanning steeg per rondje. 5, 6, 7, 8
maar toen viel het (bijna) stil. Ardie had inmiddels ook de geur van bladkoningen
in de neus en kwam naar het Glop. Wordt hier historie geschreven? We
overwogen nog even op trektellen.nl een tussentijds bericht te plaatsen met de
tekst "Schier om 14.00 uur acht blako's; er wordt doorgeringd". Plotseling een
ronde met 5 tjiffen die ondanks de aanhoudende regen toch aan het foerageren
sloegen en daar zat nummer 9 bij. Tot slot nog een controle van de eerst
geringde blako van de dag. Eindscore 9 vers en 1 oud. U gelooft het niet, een
exacte kopie van 3 jaar geleden (minus 1 dag). Eigenlijk moesten er
boodschappen worden gedaan maar niemand wou weg. Het werd de rode
driewieler met pizza's van de Ware Blakob (Jacob). Ondanks de regen postten we
het laatste uur bij de hakhoutsecties. Zo konden we snel de koperwieken pakken
die invielen om te slapen. Dat leverde nog eens 40 wieken op. Helaas geen
vangsten van rallen, waarschijnlijk door de te hoge waterstand; deze steeg 11 cm
in twee dagen en in de kooien staat nu zo'n 5 cm onder Gloppeil. We probeerden
de duiker nog open te krijgen maar tevergeefs. Waarnemingen Glop: drie grote
gele kwikken ter plaatse, twee keer blako gehoord (met andere woorden: ze
waren zeer stil vandaag), twee zwarte ruiters en drie veldleeuweriken
over. Bijgevoegd een foto van Arno van deze natte maar hartverwarmende
ringdag. Nu zakken wassen (en) onder de douche.
Gerrit en Erik Gerritsen

3 oktober 2008
We trokken hem gewoon even door!
Door alle regen van de afgelopen dagen is het peil inmiddels gestegen tot plus
17. We blijven rallengeluid draaien maar het levert niets meer op. Gelukkig
vandaag een droge dag en heel behoorlijk weer met regelmatig zon en WZW 4;
daardoor ook weer enkele blauwe glazenmakers en 1 atalanta. Ook waren er nog
drie bonte vliegenvangers actief, waarvan we er twee vingen. Ook vandaag werd
het weer een prachtige vangdag. 's Ochtends en 's avonds lekker koperwieken
vangen en tussendoor krenten in de pap. Nou de pap zat vol met krenten. Gaat u
er maar even
voor zitten.
In totaal acht
verse bladkoningen,
twee grote
gele kwikken, een
kruisbek, een
braamsluiper, een
kleine karekiet, een
zwarte mees
en een
sprink–haanzanger.
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We zagen de hele dag al grote gele kwikken foerageren bij sectie 6 waar al
enkele dagen grote plassen staan. 's Ochtends de tweede groep VWO-ers op
excursie gehad. Helaas een wat stillere groep maar toch weer erg leuk. BB was
bijna de hele dag bij ons en we wisten haar met deze vangsten weer een beetje
vrolijk op de veerboot te krijgen. Firma Ridder bracht de demowand die Wil bij
SBB voor ons heeft geregeld. Die gaan we opzetten voor de jubileumviering van
morgen. Radio Fryslân belde; we zijn morgen rechtstreeks in de Friese ether.
Erik vertrok met de boot van 14.30 uur. Overige waarnemingen: minimaal twee
baardmannen noord van sectie 4 en drie houtsnippen in avondschemering. Elders
op eiland ook veel bladkoningen; Ardie ving de eerste in zijn tuin, Symen had er
vier, Arno één in dorp. Er moeten er dus wel minimaal enkele honderden op
Schier zijn (het is maar een hypothese; reageert u maar). De foto's zijn van Arno
ten Hoeve.
Gerrit en Erik Gerritsen

4 oktober 2008
De honderdduizendste...
Vandaag is het zover. 'Ringstation Schiermonnikoog ringt 100.000-ste vogel' is de
titel van het persbericht dat Natuurmonumenten en het Vogelringstation
Schiermonnikoog samen hebben uitgestuurd. Het is vandaag dus een
feestdag!! Vanaf de eerste ronde heeft Symen zich bij de vangploeg gevoegd en
houdt zich voornamelijk bezig met het ringwerk. De feestcommissie heeft het
druk met de voorbereidingen voor deze dag. Gerrit doet inkopen in het dorp en
geeft het VU-gebouw een lichte metamorfose en Omrop Fryslân heeft aan het
einde van de ochtend een live-interview met Ardie over ons ringwerk op
Schiermonnikoog.
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In de loop van de ochtend is Evert Jan met
vriendin ook gearriveerd en verricht de
nodige hand- en spandiensten. Vanaf een
uur of één in de middag begint de spanning
zich wat op te bouwen, omdat we al
tweemaal een nul-ronde hebben gehad.
Gelukkig vangen we net iets voor tweëen
de 100.000-ste, een Koperwiek. Inmiddels
zijn onze gasten ook gearriveerd en
voorzien van oranjekoek en koffie en vanaf
14.00 uur geven Gerrit en Ardie het
startsein met mooie toespraken over ons
ringwerk op Schiermonnikoog. Het heden
en verleden en de doelstellingen en
resultaten komen uitgebreid aan bod.
Daarna is het het woord aan Jan Jaap de
Graeff, directeur van Natuurmonumenten,
die ons ringwerk namens de organisatie
een warm hart toedraagt.
Dan is het zover en assisteert Jan Jaap de
Graeff Symen met het ringen van de
100.000-ste. Na een korte handeling wordt
de vogel weer het
vrije luchtruim
gegeven. De foto's
zijn van Ilja
Zonneveld.
Naast
verschillende
sponsoren en
andere gasten is
de pers ook
aanwezig, die het
hele gebeuren
uitgebreid op de
gevoelige plaat
vastlegt.
Na het loslaten
van de Koperwiek
lopen we een
ronde over het vangterrein. Burgemeester Bert Swart sluit het officiele gedeelte
af en daarna is het naborrelen met een hapje en drankje. Zo'n twintig mensen
waren aanwezig tijdens deze bijzondere gebeurtenis. Nadat onze gasten weer
huiswaarts zijn gekeerd, maakt Gerrit nog een fietstocht over het eiland. Hij
vertrekt met de boot van 18:30 uur. Arno en Janos vertrokken met de boot van
14:30 uur. Arno ziet nog de Dwerggors die gemeld is bij De Merlijn. Andrea van
den Berg, Dirk en Harry Zoetebier zijn aangekomen met de ochtendboot van half
elf.
Naast alle feestelijkheden werd er ook nog gevangen vandaag. De vangdag
verliep qua vogels tamelijk rustig, met meerdere nul-rondes. Hoewel we wel een
aantal keren een Bladkoning horen, vangen we er opmerkelijk genoeg geen één
vandaag. Ten opzichte van gisteren is het waterpeil gestegen tot 20 cm in de
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sloot, veel te nat dus voor de Waterrallen. Erg leuk was de vangst van een Grote
Gele Kwikstaart. De avondronde was succesvol voor de lijsters. We vingen zo'n
40 lijsters, waarvan 25 Koperwieken. In de avonduren is de wind toegenomen tot
stormachtig (ZW 7-8). We besluiten daarom om na het avondeten van 21:30 uur
de secties 0,1,2,3 (deels) en 6 te sluiten. Dit bleek nog een heel karwei, wel
verstandig, want er was in korte tijd veel blad, takken en elzenproppen in de
netten beland.
Symen Deuzeman en Andrea van den Berg

5 oktober 2008
Weertje!
Het heeft vanacht flink gestormd, op z'n minst windkracht 8 uit het zuidwesten.
Om 06.45 uur de wekker gezet en even geluisterd of het al was gaan regenen.
Dit bleek niet zo te zijn. Om 07:30 uur de eerste ronde gelopen, de wind is iets
gaan liggen naar ZW5. We hebben gisteravond de secties 0,1,2, 3 (deels) en 6
gesloten, om zo te voorkomen dat de netten vol zouden zitten met elzenproppen,
takken en blaadjes. Om een uur of acht begint het gestaag te regenen. Een
enorm buienfront trekt uit westelijke richting over ons heen. Op de buienradar
zien we dat dit nog wel even kan gaan duren. We lopen t/m 12:30 uur vrijwel
continue langs de netten om zo snel mogelijk de vogels eruit te halen. Daarna
besluiten we om ook de rest van de secties te sluiten en trekken we een droog
pak aan. De wind is inmiddels gedraaid naar het noorden en is vrijwel
weggevallen naar kracht 2. Gedurende de ochtend horen we wederom een
Bladkoninkje bij de ringtafel en vliegt er een aantal malen een Grote Gele
Kwikstaart over de ringbaan. In overleg met het Bezoekerscentrum besluiten we
dat de excursie niet doorgaat, vanwege het slechte weer. Alsnog komen vier
enthousiaste vogelaars om 14:00 uur in de stromende regen naar het Groene
Glop, alwaar we ze trakteren op een stuk oranjekoek en koffie. Ondanks het
ontbreken van vogels wordt het een gezellig uurtje, waarin onze verrichtingen op
het ringstation ruimschoots aan bod komen. De excursiegasten sponsorden twee
ringstrengen, waarvoor dank. Rond half zes in de middag regent het nog steeds.
Toch besluiten we om in ieder geval de netten bij de secties 7 en 8 open te zetten
voor de avondpiek van de lijsters. Op de buienradar zien we ook dat het front nu
bijna weg getrokken moet zijn. Dit blijkt ook zo te zijn, want het wordt droog en
terwijl één persoon bij de netten blijft posten voor invallende vogels, schuiven de
anderen de rest van de netten open. De lijsters vallen mooi binnen, in totaal nog
17 Koperwieken, 1 Merel en 3 Zanglijsters, erg leuk. Inmiddels is de wind nog
verder gedraaid naar het oosten. Vanaf 20:00 uur draait het rallengeluid.
Symen Deuzeman en Andrea van den Berg

Week 41
6 oktober 2008
Weertje!
Een prachtige vangdag vandaag, met een zwak oosten windje. In de eerste twee
rondes vangen we bijna 50 vogels, waarbij vooral het aandeel roodborsten opviel.
Wim Wijering en vrouw kwamen in de ochtend even op de koffie. Hij komt uit
Weerselo en heeft in vroegere jaren met Anton Conings hier geringd op het Glop.
Vanaf een uur of half elf valt het stil met de vangsten, maar vanaf half twee in de
middag vangen we tijdens iedere ronde groepjes mezen, vooral Pimpels en
Staartmezen. Verder een erg leuke vangdag, met drie Bladkoninkjes.
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Ook horen we gedurende de hele dag minimaal twee Bladkoninkjes rond het
vangterrein, waarvan natuurlijk de vraag is of ze ook geringd zijn... Andrea
verricht een goede actie door in de middag een kapotte spanlijn bij net 5 te
repareren en ook pakt ze bij sectie 4 enkele grote gaten aan. Om een uur of drie
in de middag kwam Ardie nog even buurten. Hij hoopte dat we een Bladkoninkje
zouden vangen, want een collega-vogelaar wilde deze graag zien. Het geluk was
met ons dat we vrij spoedig daarna er ook daadwerkelijk één in de netten
hadden. Snel Leo van Brunschot gebeld, de collega, en spoedig was hij op het
Glop. Grappig is dat hij eind jaren tachtig met Ebel Nieboer op het wad steltlopers
heeft gevangen, en tevens ook met onze voorzitter WF. Hij was toen een
biologiestudent van de RuG. We hebben hem uitgenodigd om snel weer eens een
nachtje op het wad mee te pikken.

Wat betreft het aantal Bladkoninkjes: in 2008 hebben we tot nu toe 23
Bladkoninkjes gevangen. Hiermee hebben we het aantal van 2003 overtroffen
(21), nu streven we naar evenaring van het recordjaar 2005 (28). Rond een uur
of twee vloog er nog een groepje van 15 Kruisbekken over het Glop. Helaas
gingen ze niet in het vangterrein zitten. Aan het begin van de avond waren we de
100 al ruim gepasseerd. De verwachtingen waren hoog gespannen voor de
avondpiek van de lijsters. Met drie man post gevat bij de secties 7 en 8. Er
gebeurde tot onze verbazing tot 19:30 uur vrijwel niets, daarna kwamen er twee
verschillende groepen van enkele honderden Koperwieken over het Glop vliegen;
letterlijk over het Glop heen... Een aantal vogels reageerden op het geluid, maar
de grote meute vloog door... We vingen er uiteindelijk 7. Ten opzichte van
afgelopen zaterdag is het waterpeil in de sloot van het Glop gestegen met 3 cm
door de neerslag van zondag. Het waterpeil in het Glop is dus nog te hoog om
Waterrallen te kunnen vangen, ondanks de aanwezigheid van tenminste twee
exemplaren die vermoedelijk door het nachtgeluid van gisteravond zijn aangelokt,
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want in de dagen ervoor hoorden we ze niet. We draaien vanavond het
rallengeluid weer vanaf 20.00 uur tot ongeveer 00.00 uur.
Groeten, Harry, Dirk, Andrea en Symen.

7 oktober 2008
Mezen
De dag begint mistig tot een uur of acht. De wind komt eerst nog uit het oosten,
en is zwak tot matig. In de loop van de dag neemt ze iets toe en gaat naar een
zuidelijke richting. Vanaf een uur of elf breekt de zon door en is het prettig
vertoeven in het vangterrein. In de middag komt er steeds meer bewolking.
Vanwege het gunstige weer is Andrea vroeg in de ochtend vertrokken voor een
vangdag in de zeereep. In de eerste twee ronden vangen we rond de 70 vogels,
waarvan het merendeel bestaat uit Roodborsten en Zwartkoppen. We vangen
opmerkelijk weinig lijsters de hele dag. De 'Koperwiekronde' in het begin van de
avond levert slechts twee vogels op. Het lijkt er sterk op dat veel vogels het
eiland hebben verlaten en doorgetrokken zijn. Dit lijkt ondersteund te worden
door de twee grote groepen die we gisteravond zagen vertrekken. Ook andere
vogelaars op het eiland konden dit beamen. In het begin van de middag krijgen
we bezoek van Edwin de Weerd, die hier een paar dagen aan het vogelen is. Hij
heeft meerdere Bladkoninkjes en een Grote Pieper gezien op het eiland. Ook
komen Guido Keijl en Simon Wellinga even buurten. Ze hebben vroeger in de VUtijd veel gevangen op zowel het Glop als op het wad in de tijd van Ebel Nieboer.
Ze zien een nog ongeringd Bladkoninkje bij de ringtafel... Vanaf een uur of half
twee in de middag beginnen er steeds meer mezen te komen in het Glop. Het zijn
vooral Pimpelmezen en Koolmezen. Opvallend genoeg maar één Zwarte Mees en
geen enkele Staartmees. Dit terwijl we van de bezoekende vogelaars horen we
dat er erg veel groepjes Zwarte Mezen en Staartmezen op het eiland zijn. Elders
in het land worden ook veel mezen gevangen. Vandaag vangen we twee verse
Bladkoninkjes. Ook vangen we er een terug die op 1 oktober hier is geringd. De
vogel heeft een toename van het gewicht van 5,7 naar 6,9 gr en van vetgraad 0
naar 3. Erg leuk, dus. Verder was de vangst van een vuurgoudhaan een
aangename verrassing. Dirk en Harry nemen de boot van 18:30 uur. Tijdens de
'Koperwiekronde' begint het om 19.20 uur licht te regenen, maar dit was gelukkig
snel weer overgewaaid. 's Avonds bezoek gehad van Edwin de Weerd. Het
rallengeluid hebben we afgespeeld tussen 20:00-00.00 uur. Tijdens de laatste
ronde van 00:10 uur vangen we een Waterral in een mistnet bij sectie 8. Het was
weer een mooie dag.
Groeten, Harry, Dirk, Andrea en Symen

8 oktober 2008
Rallendag
De eerste twee rondes vandaag vangen erg leuk, met veel Roodborsten,
Zwartkoppen en Zanglijsters. Vanaf een uur of 09:00 uur begint het licht te
regen, waardoor we een aantal extra rondes hebben moeten lopen. De regen
trekt echter snel weer weg en vanaf 10:30 uur is het de rest van de dag droog.
De wind is gedraaid naar het westen en is matig, kracht 3. Er zijn beduidend
meer Waterrallen in het vangterrein aanwezig en ook is het water in het
vangterrein gezakt. We vangen gedurende de dag 4 Waterrallen in de speciaal
daarvoor geplaatste inloopkooien. Om 09.45 uur zijn de eerste excursiegasten
aanwezig.
I.v.m. muziek-festiviteiten in het dorp was de excursie verplaatst van 14:00 uur
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naar 10:00 uur. Vanwege de drukte met de vogels hebben we aan de deelnemers
gevraagd of ze alsnog om 14:00 uur konden komen, dit in overleg met het
Bezoekerscentrum.

Om 10:30 uur arriveert Theo Schuurs uit Friesland. Hij is een ringer in opleiding
en vandaag loopt hij een dag met ons mee. Regelmatig vliegen er groepjes
Zwarte Mezen en Sijzen over het Glop. Opvallend genoeg vangen we er geen één.
Net als gisteren vangen we in de loop van de dag groepjes Pimpel- en
Koolmezen. Erg leuk zijn ook de aantallen Goudhaantjes. Net als gisteren vangen
we een Vuurgoudhaantje. Edwin de Weerd komt in het begin van de middag even
buurten. Om 14:00 uur is er de excursie, bestaande uit 12 volwassenen en 2
kinderen. We kunnen ze veel leuke vogels laten zien, zoals bijvoorbeeld een
Waterral, maar Goudhaantjes zijn natuurlijk ook erg leuk.
Ardie arriveert om 16:00 uur voor een uurtje biologieles met een klas VMBOleerlingen. Ze hebben het geluk dat we net daarvoor een Bladkoninkje hebben
gevangen, nr. 26 voor dit seizoen. Ook Edwin de Weerd komt de vogel nog even
bekijken en maakt een aantal mooie foto's. De foto van het Bladkoninkje is door
hem gemaakt.
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Guido Keijl, Simon Wellinga met nog een kameraad komen rond 18:30 even langs
en lopen een ronde over het vangterrein mee. De avondpiek voor de Koperwieken
valt ook vandaag een beetje tegen. We vangen er zes. Om 20:00 uur vangen we
een geringde Houtsnip in het grofmazige net bij sectie 6, die op 6 augustus hier is
geringd en daarna nog een keer is teruggevangen op 28 september. Leuk is het
bericht dat we krijgen van Arnold Wijker van VRS Castricum. Ze hebben daar
vandaag een Bladkoninkje gevangen en gecontroleerd die Gerrit Gerritsen hier op
03-10-2008 heeft geringd. In de loop van de avond neemt de wind iets toe in
kracht naar ZW 4. Het Rallengeluid draait tussen 20:00-00:30 uur. Het was weer
een geslaagde dag en met groeten,
Andrea en Symen

9 oktober 2008
Bij het opstaan in de vroege ochtendschemer zijn de verwachtingen voor de
eerste ronde hoog gespannen. Het is prachtig weer met nauwelijks wind, dus
ideale vangomstandigheden. Opvallend genoeg valt de ochtendronde erg tegen.
In tegenstelling tot de vorige twee dagen zijn er nauwelijks Roodborsten en
Zwartkoppen aanwezig. Wel vangen we een ongeringde Houtsnip en een Vuurgoudhaantje tijdens de eerste ronde. Tevens het Bladkoninkje van gistermiddag
terug.
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Al vrij snel breekt de zon door en schijnt vol op de netten en vanaf de tweede
ronde is het al rustig met de vogels. De eerste twee ronden leveren 34 vogels op.
Hiertussen wel drie Waterrallen, waarvan één terugmelding (geringd door Gerrit
Gerritsen op 30 september van dit jaar). Tijdens de ronde van 12 uur in de
middag vangen we een Tjiftjaf met een G-ring. Deze blijkt geringd door Leo
Oudejans op 19 september 2005 hier op het Glop en is daarna niet meer
teruggevangen, een leuke dus! We hebben verder een rustige middag, met
tweemaal een nulronde. Andrea repareert een aantal grote gaten in enkele
mistnetten. Een aantal keren zien en horen we een Bladkoninkje rondom het VUgebouw. Kees Oosterbeek arriveert met de avondboot en loopt de laatste ronde
met ons mee voor de Koperwieken. Dit levert vijf Koperwieken en een Merel op,
wat nog steeds tamelijk matig is. De wind is in de avond gedraaid naar het
zuiden, kracht 3. Het wordt een koude heldere nacht. Vanaf 20:00 uur draait het
Rallengeluid weer tot 23:00 uur. Tijdens de controleronde van 23:00 uur hangt er
een Kerkuil in de onderste baan van het grofmazige net bij sectie 6.
Groeten, Andrea en Symen

10 oktober 2008
Vandaag wordt er 'duo-gevangen'. Symen en Andrea vertrekken vroeg in de
morgen naar de zeereep voor een vangochtend aldaar en Kees Oosterbeek en
Ardie geven acte de présence op het Glop. De dag begint met mooi rustig en
vrijwel onbewolkt weer met een wind uit zuidelijke richting, kracht 3. De eerste
ronde levert ruim 25 vogels op, waarbij de 7 Merels in net 1 bij de speaker
opvallen ten opzichte van voorgaande dagen. Ook tijdens de 'lijsterronde' in de
avondschemer vangen we een aantal Merels, waarbij het dagtotaal voor deze
soort op 15 uitkomt. De tweede ronde levert 20 vogels op en de rest van de dag
blijft het redelijk doorvangen, met in de middag vooral Pimpelmezen. We krijgen
in de ochtend nog even bezoek van Guido Keijl en Simon Wellinga. Barbara komt
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gedurende de dag ook een aantal keren langs en loopt een paar rondes mee. Ze
heeft vandaag veel moeite gedaan de Dwerggors bij de Merlijn te vinden, maar
dit lukte haar helaas niet. Symen arriveert om 12:00 uur terug uit de zeereep,
waarna Ardie en Kees weer met hun dagelijkse bezigheden verder gaan elders op
het eiland. Ook vandaag vangen we een aantal Waterrallen in de inloopkooien, in
totaal 5. De waterstand in de sloot is sinds zondag gezakt met 8 cm, waardoor de
kooien weer geschikt zijn voor het vangwerk. Andrea keert om 15:00 uur terug
uit de zeereep en de rest van de middag verrichten we naast het ringwerk allerlei
andere klusjes. In de loop van de middag is de wind gedraaid naar het
zuidwesten en trekt in de avond aan tot windkracht 5. Vanaf 18:45 uur staan we
weer in de omgeving van de secties 3, 7 en 8 voor de 'Koperwiek-ronde'. Kees is
inmiddels ook weer van de partij. Ook vandaag is het rustig met de invallende
Koperwieken, we vangen er 4. In de avonduren draait vanaf 20:00 uur het
rallengeluid tot 00.00 uur. Dit was alweer ons laatste dagverslag van deze
vangweek. Vanaf morgen nemen Henk Luten c.s. het van ons over.
Groeten, Andrea en Symen mede namens Ardie en Kees.

11 oktober 2008
Vandaag om 12.00 uur overgenomen van Andrea en Symen. Zeer mooie dag in
oktober veel zon met een krachtige zuid westen wind. Onze ronden begonnen
vanaf 12.00 uur met een nul-rondje, en ook bij de volgende drie vonden we geen
vogels in de netten. Wel staart- en andere mezen gehoord. Ook een buizerd
kwam een paar keer overvliegen. Vanmiddag was het druk op het glop: Ardie
kwam met twee bezoekers en boer Visser stuurde nog zes mensen naar ons toe.
Ook vereerde Barbera ons met een bezoekje. Maar de dag veranderde voor ons
met ronde van 18.30 en wel met 30 vogels, waarvan enkele zwarte mezen wel
bijzonder waren. Een uur later was de vangst weer minder met 6 vogels waarvan
5 koperwieken. Tegen de avond is de wind volledig gaan liggen met een heldere
sterrenhemel. Rallen geluid geen resultaat opgeleverd tot nu toe. Het geluid staat
nog aan en de kooien nog vangklaar.
Groeten, Henk Thea en Klaas en Jan.

12 oktober 2008
Vandaag begon de dag wat nevelig met dauw aan de netten, wat resulteerde in
vier vogels de eerste ronde. De bladeren beginnen goed te vallen en te
verkleuren herfst is in volle gang. Vanaf 12.00 uur kwam de zon erbij, een
lekkere temperatuur van 16 graden en een ZW-wind kracht 3 Bft. De tweede
ronde was magnifiek met 15 goudhanen en 1 vuurgoudhaan plus nog 6
staartmezen. Tijdens de excursie zeven adult en één juveniel en 11 vogels om te
ringen. Goed gemutst gingen ze weer huiswaards met achterlaten van vier
gesponsorde ringstrengen. De gehele dag in het glop geluid van de staartmezen
en goudhaantjes gehoord, en een waterral liet zich wel horen maar niet vangen. 1
waterral vannacht gevangen en vandaag ingevoerd. De verwachte inval van
koperwieken bleef jammer genoeg uit vanavond. Maar alles bij elkaar toch een
geslaagde ringdag.
Hartelijke groeten van de Staphorster boys.
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Week 42
13 oktober 2008
Een prachtige herfstdag vandaag, één waar je niet genoeg van kunt krijgen. Zw
wind met een kracht van gemiddeld 3 Bft. Lichtbewolkt en een klein zonnetje er
bij, aangenaam aanvoelend. De eerste ronde leverde een zevental vogels op en
de tweede liefst 30 stuks. Vandaag geen enkele nulronde, dus ving het de hele
dag lekker door. Vanmorgen tegen de middag aan zagen we een bladkoninkje bij
de ringtafel, hij vloog er bijna boven op. Ronde 15.00 uur vingen we er twee in
sectie 9. Het totaal bladkoninkjes staat dit jaar nu op 31 stuks, wat volgens ons
een nieuw record is. Om 14.00 uur kwam Ardie met zijn hele klas 4 op bezoek
voor een biologie-excursie, de klas bestaat liefst uit 2 meisjes en 1 jongen. Dus
drukte om de ringtafel! Rallen wel gehoord maar weer niet gevangen, kijken of
ons dit vannacht lukt.
Hartelijke groet, Henk en co

14 oktober 2008
De dag begon licht bewolkt en werd in de loop van de ochtend steeds grijzer wat
resulteerde in een regenbui om 11.00 uur. De wind is vandaag gedraaid naar het
Noordwesten met een kracht van 3 Bft. Tijdens de bui kwam er niet alleen regen
maar ook blad massaal uit de bomen vallen. Ons bladkoninginnetje was er dan
ook druk mee om het blad uit de netten te halen, en ze bladvrij te houden. De
vogelvangst viel eerst wat tegen: niet zoveel aantallen per ronde. Om 12.00 uur
hadden we nog maar 35 vogels geringd. Ook kwam Henk Lichtenbeld, een ringer
uit de molenpolder in Utrecht ons een aantal uren helpen. Maar vandaag ook wel
weer leuke soorten gevangen o.a. kepen en een bonte vliegenvanger.Alleen de
ronde van 17.00 uur leverde een nul op. Het waterpeil in het Glop is vandaag
weer met ongeveer 3 cm gezakt. Wat de paden ook weer minder modderig
maakt. Met het invallen van de schemering vielen ook nog enkele koperwieken in,
wat ons aantal voor vandaag weer wat opschroefde.
Hartelijke groet, Henk en co

15 oktober 2008
Vanmorgen was het nog lang donker en grijs en om 10.00 uur kwam de zon
achter de wolken vandaan. De morgen is verder droog verlopen. De ronde van
10.00 uur is ook de ronde dat we geen vogels in het net hadden zitten. Het geluid
van kepen was te horen bij sectie 0 in de lage bosjes. Na de koffie met verse
zelfgebakkenwarme appeltaart van Schiere appeltjes, was het tijd voor twee
waterrallen die gevangen zaten in de kooien. De excursie van twee uur was
helemaal volgeboekt. Er kwamen 13 volwassenen en 8 kinderen op bezoek. Na
anderhalf uur gingen ze weer verder met hun bezigheden. Ze hebben totaal vijf
ringstrengen gesponsord. De ongeringde ijsvogel was wel het hoogte punt voor
veel mensen. Om 18.00 uur hadden we totaal 80 vogels in de handen gehad. Om
16.00 uur begon de zoete inval van de koperwieken. We konden het niet aflopen
en grijpen, ze vlogen ons letterlijk om de oren. Dit alles in een hevige regen. De
paden in het Glop zijn weer lekker modderig en glibberig, dus weer zwaar om te
lopen. Het avondeten werd uitgesteld want daar was geen tijd voor. Pas om
20.00 uur was het rustig geworden en konden we gaan eten. Het totaal is er dan
ook naar 142 vogels op de teller. Daarna lekker een warme douche en naar bed
om morgenvroeg weer vroeg klaar te staan voor de volgende invasie
koperwieken. Hartelijke groet, Henk en co
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16 oktober 2008
De dag begon voor ons net zo druk als we gisteren afsloten. De invasie was nu
van de vertrekkende koperwieken, lang niet zo veel als gisteren maar wel mooi
38 stuks. In de tweede ronde vingen we nog een verlate kleine karakiet met een
vetgraat 4. De vogel was wel in een goede conditie. De dag was winderig tot een
kracht 4 Bft. en met uitschieters voor en in de buien naar 5-6 Bft. De netten
stonden daarom ook regelmatig bol. In de schemering kon je ook zien dat de
koperwieken op het laatst nog over de netten vlogen. Dus waren ze goed te zien.
Maar ook vanavond laat vielen er koperwieken binnen, niet in de aantallen van
gisteren maar toch was het grijpen geblazen. In de middag om 16.00 uur vingen
we een pimpelmees die in Litouwen geringd is met het ringnummer VZ553XX.
Dat smaakt als de krentjes in de pap. Op het weer na was het een rustige dag
verder wat vangst betreft. Henk Lichtenbeld kwan nog op bezoek met twee
kinderen. Ook twee mensen van de politie kwamen ons vereren met een bezoek,
en hebben een ronde meegelopen. Met 117 vogels is het voor ons een goede dag
geweest.
Hartelijke groet, Henk en co

17 oktober 2008
De dag begon bewolkt met lichte regenbuitjes, miezerige regen. Maar het klaarde
gelukkig snel op en de zon kwam er dan ook snel bij om ons te verwarmen.
Behalve Harry de hoofdringer, die zit weer in de schaduw en de tocht, om dan
stram op te staan na het afwerken van de geringde vogels. Ook vandaag weer
bezoek gehad van Barbera en Henk Lichtenbeld. Op verzoek een excursie gedaan
voor de NJN; deze bestond uit 15 personen, ze zouden eerst met 35 komen. Maar
de rest verkoos om het veld in te gaan om daar vogels te observeren. De wind
was vanmorgen ongeveer 6 Bft en zakte naar bijna windstil in de avond.
Gemiddeld een windkracht 2. Dit bespaarde ons een heleboel werk, netten
schoonmaken. Vangst van merels is ook toegenomen er is duidelijk meer trek uit
het oosten, grote en zware mannen en vrouwen: de zwaarste merel was 108
gram. Het aantal vogels wat we vandaag geringd hebben komt uit op 164, de
hoogste score van deze week. Vanavopnd is Fija Luten met partner bij ons
gekomen om morgen te helpen in het Glop. Klaas en Thea gaan morgen
vertrekken. Henk en Jan blijven tot zondag dan komt Leo ons aflossen.
Hartelijke groet, Henk en co

18 oktober 2008
Lest best, en zo verging het ons ook op deze laatste vangdag van onze week
Schier. Vanmorgen begonnen met een goede vangst en de hele dag liep het zo
door. Hoogtepunt van de dag vormde de Sperwer, een jongeman die de rol van
fotomodel goed heeft vertolkt. Overdag veel bezoek gehad. Kees van Kleef kwam
vanmiddag om ons alvast voor een deel af te lossen. Aan het begin van de avond
veel koperwieken en merels. Verder weinig nieuws aan het front. We sluiten een
mooie week af qua vangsten en weer.
Hartelijke groeten, Team Staphorst en Co

19 oktober 2008
De dag begon met een eerste ronde van 24 vogels waaronder merel, koperwiek
en zwartkop de hoofdmoot vormden. De tweede ronde was net zo goed met nog
iets meer afwisseling. De gehele dag bleef het goed doorlopen met vooral merel
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en koperwiek. Er kwamen geen 0-rondes voor vandaag. De afwisseling bleef
beperkt tot af en toe een vink, wat pimpels en staartmeesjes. Smaakmaker er
tussen was een baardmannetje, die we nog twee keer terugvingen. 's Morgens in
de tweede ronde werden ook een paar rietgorzen gevangen, maar die bleven de
rest van de dag uit. De laatste avondrondes waren nog leuk met flink wat
koperwieken en een enkele merel en roodborst. Al met al wat minder dan
gisteren, maar een leuke afwisselende vangdag met aardig weer. De excursie was
overtekend met 28 mensen die zeer genoten van steeds weer een paar nieuwe
vogels. Ze sponsorden 4 ringstrengen en gaven wat fooi. Morgen gaan we er fris
tegenaan, want de rallen lieten zich niet zien of horen 's avonds, ondanks het
gedraaide geluid. Veel waarnemingen werden niet gedaan. Een paar keer een
sperwer en nu en dan een paar putters.
Hartelijke groeten, Kees, Engbert, Sandra, Leo en Emmie

Week 43
20 oktober 2008
Het is vannacht droog gebleven en het waaide 's morgens al zo dat er geen
sprake was van dauw op de netten. Onze ploeg werd vandaag voortdurend
bekeken door het oog van de camera van een student fotografie, Marcel van
Kammen, die als afstudeerproject een fotorapportage wilde maken van ons
ringwerk. Hij kwam met de vroege boot en kon direct met het eerste rondje mee.
Het leverde weer direct een aantal koperwieken en merels op. Vandaag niet
begeleid door het vaste quotum zwartkoppen. De tweede en derde rondes
leverden opnieuw vooral koperwieken op en een aantal staartmezen retour, die
vooral de aandacht van Sandra hadden. De aantallen en het aantal soorten was
weer wat beperkter dan gisteren. Echte verrassingen bleven vandaag uit. Het
bleef steeds beperkt tot enkele koperwieken en een paar mezen of goudhaantjes.
Opvallend is het vrijwel ontbreken van roodborsten. Ook vinken en kepen lieten
zich vandaag amper zien of horen. De koperwieken en in veel mindere mate
merels bleven in kleine aantallen binnenvliegen, in de loop van de dag steeds
meer terugvliegend van de westkant van het eiland. De avondrondjes vanaf een
half uur voor dat de schemering echt begint te vallen komen de koperwieken
weer meer opzetten. Dit levert nog weer een dertigtal vogels op. Geen
terugvangsten van koperwiek. Ze verlaten ondanks de stevige wind toch veelal
het eiland. De variatie in maten van koperwieken was vandaag interessant. Heel
vaak vingen we twee of drie exemplaren met vergelijkbare maten, sommige
vleugelmaten lagen lager dan 115 en soms ook boven de 120. Vetgraden waren
veelal hetzelfde en rui hebben we niet vastgesteld vandaag. Sperwers joegen
vrijwel niet in het Glop en we hebben vandaag danook niet een keer een sprintje
voor een roofpiet kunnen trekken. De aanwezigheid van waterrallen is vandaag
alleen vastgesteld via de vangst van een ongeringd exemplaar, verder niet gezien
of gehoord. We vingen een pimpel terug die ook niet uit de zeereep afkomstig
was. Waarschijnlijk een exemplaar uit de tuin van Ardie Noorman. Aan
waarnemingen hebben we niet veel kunnen vaststellen. Vanmorgen waren er wel
meerdere groepen kramsvogels. Af en toe een overtrekkende sperwer en twee
keer een roepende buizerd. Andere waarnemingen werden vrijwel niet gedaan.
Het bleef tot na 21.00 uur droog, maar de buienradar beloofd flink wat regen
vannacht. We hebben vandaag met de toenemende wind ook elke ronde veel
blaadjes moeten plukken. We hebben met het oog hierop rond het middaguur de
fijnmazige netten in de ponyweide van eikenblad ontdaan en toen gesloten.
Hartelijke groeten, Kees, Engbert, Sandra, Leo en Emmie
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21 oktober 2008
Er was de afgelopen nacht langere tijd regen voorspeld. Het heeft vannacht
inderdaad geregend, maar dat was de moeite niet waard. Het gehele regengebied
is vrijwel geheel over land onder ons langs geschoven. Vanwege de regen hadden
we geen geluid aan staan en waren we wat extra vroeg opgestaan voor een
vroege ronde. Dat bleek allemaal niet nodig. Bij het eerste licht hebben we de
fijnmazige netten in sectie 6 weer open gezet en het normale geluid aan. We
hadden de hoop dat er buiten het regengebied om nog aankomst van
lijsterachtigen zou zijn. Ook dat bleek niet uit te komen. Het was erg stil in het
Glop. Slechts een paar koperwieken en merels en enkele zanglijsters melden zich.
Wel was het opvallend dat bij het eerste ochtendlicht er tussen sectie 0 en 8
zeker drie waterrallen in de toppen van de struiken zaten. Bovendien lieten zich
op meerdere plekken rallen horen. Duidelijk aankomst denken wij. De eerste
rondjes waren nogal mager. Er kwamen wel enkele waterrallen in de kooien. Er
vloog al vroeg een donkere buizerd miauwend rond, maar we vingen een andere
vogel in het grofmazige net van sectie 6 , een prachtig licht vrouwtje buizerd. Zij
had Kees flink met de nagels te pakken aan de vingers. We vingen in de loop van
de dag steeds een paar mezen of goudhaantjes, vaak retourtjes. Er zat ook een
tjif tussen die geheel afgetankt voor vertrek was. Vetje vijf en met een gewicht
van 9,5 gram! Twee maanden geleden was deze oude tjif ook gevangen en op 7,4
gram gewogen. In de avondrondes namen de vangsten wat toe met vooral merel
en wat meer koperwieken. We vingen ook 3 kepen, waaronder een exemplaar
met een raar ontstoken en ingevallen linker oog. Ook vandaag ontbrak de
roodborst vrijwel geheel, alleen drie retourtjes gevangen. Aan waarnemingen
hebben we niet zo veel te melden. Geen enkele sperwer vandaag! In de
namiddag vloog een grote gele kwik over. Achterin sectie 4 was twee keer het
geluid van baardmannetje te horen. Er had ook een groepje van ongeveer 7
barmsijsjes in het Glop geslapen, na vertrek van dit groepje deze soort niet meer
gezien of gehoord.
Hartelijke groeten, Kees, Engbert, Sandra, Leo en Emmie

22 oktober 2008
De dag begon met rustig tamelijk helder weer. In de lucht was het ook heel
rustig. Wat groepjes overvliegende vinken en kepen, een paar heggenmussen en
enkele invallende merels. Er vlogen vrijwel geen koperwieken en al helemaal
geen kramsvogels. De vangsten waren navenant. De eerste rondjes bleven zeer
beperkt in aantallen en soortensamenstelling. Al snel werden we enigszins bang
dat we bij onze beide grote excursies van vandaag geen vogels meer zouden
hebben. Bij de 20 jeugdbonders die 'smorgens kwamen hadden we gelukkig nog
een paar merels en enkele mezen en een goudhaantje. Tussen de middag was
Ardie er nog een poosje met wat later bleek een gemeenschappelijke kennis uit
Hardenberg. In de middag was er een zeer divers samengestelde en flink
overtekende groep excursiegangers: 27 totaal die deels met de laarzen aan op
excursie kwamen. Ze hebben het verhaal enthousiast gevolgd. Ook deze groep
werd nog bediend met een aantal vogels. Zij sponsorden 5 ringstrengen. De
latere rondes werden niet meer aangevuld met slapers van merel en koperwiek.
Snoepje van de dag was een ongeringde adulte grote bonte specht. De waterral
was vandaag bijna de meest gevangen soort met 8 verse en 2 hervangsten. Er
was duidelijk wat aankomst geweest. In de eerste twee rondes hebben we ook
zichtwaarnemingen van waterral gedaan zoals over het pad rennen of in de
struiken zitten. Ook waren op diverse plaatsen roepende beesten te horen tot
vlak naast de ringtafel toe. Ook vandaag bleef het aantal waarnemingen
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opvallend beperkt tot een enkele rondvliegende buizerd een drietal keren een
sperwer en wat groepjes kepen en sijsjes. In de avond hoorden we al snel de
piepjes van overvliegende koperwieken, dus we rekenen morgen weer op
aankomst. Sandra Bouwhuis vertrok met de avondboot omdat verplichtingen in
Groningen niet langer konden worden genegeerd.
Hartelijke groeten, Kees, Engbert, Leo en Emmie

23 oktober 2008
De dag begon vandaag voor het eerst deze week met dauw op de netten in de
secties 4 en 5. De wind was direct al stevig en vlagerig en dat is in de loop van de
dag erger geworden. We hebben in de loop van de ochtend besloten het inwaaien
van eikenblad te beperken door de netten dwars op de wind in sectie 6 te
sluiten. De eerste rondjes waren zeer matig. Er waren vrijwel geen koperwieken
en ook weinig merels. Wel vingen we een paar waterrallen en wat mezen en
goudhaantjes. Zo hobbelden we de dag door zonder nulrondjes en wat wisselende
vangsten met het accent
op de kleine vogeltjes.
Grote uitzondering op dit
patroon was de
glunderende verschijning
van Kees met zijn
kleurrijke mascotte, een
prachtige fazantenhaan.
De vierde fazant die we in
de boeken van het VRS
konden opnemen!
Het patroon werd aan het
begin van de avond niet
doorbroken door
aankomst van
koperwieken. Zowel
koperwiek als merel
ontbrak vrijwel geheel in
de laatste rondes.
Gelukkig hebben we 's
middags wel drie sijsjes
gevangen als welkome
afwisseling tussen de vaak
voorkomende retourtjes
staart- of
pimpelmees. Wederom
zijn er niet opvallend veel
waarnemingen te melden.
Een keer of vijf verscheen
er een sperwer boven het Glop en tegelijkertijd met de fazant een havik. Een
paar keer was er een buizerd bij het Glop. Sijsjes waren permanent in de
elzentoppen aanwezig en enkel groepjes putters waren te horen. Een echtpaar
dat even op bezoek kwam maakte de storing goed met de sponsoring van een
streng.
Hartelijke groeten, Kees, Engbert, Sandra, Leo en Emmie
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24 oktober 2008
We hadden in verband met de verwachte regen geen geluid opgezet. Toen we
vroeg opstonden om bij het eerste licht en de regen te kunnen lopen bleek het
nog droog te zijn, maar de regen begon rond half acht alsnog. De gehele ochtend
bleef het gestaag doorregenen. Ondanks de regen waren er wel steeds vogels.
Vooral de merels bleven in de netten vliegen en in het eerste deel van de ochtend
ook feitelijk in de regen aankomen. Je zag ze hoog uit de lucht vallen. Ook voor
het eerst echt zanglijsters in het Glop waarvan we er zes vingen. Het werd zo een
dag zonder nulrondjes en af en toe wat leuks er tussen. Vuurgoudhaantjes blijven
mooi en ook de terugvangst van een ijsvogel was zo'n snoepje. Er waren naast de
verse vogels vandaag ook veel terugvangsten. Daarbij was de terugvangst van
een koperwiek die 9 dagen eerder en bijna 20 gram lichter door ons hier was
geringd. Al met al werd een een gevarieerd geheel met 16 soorten. Het eind van
de dag gaf nog op de valreep een flinke impuls van vooral koperwieken. In een
half uurtje voor het echte donker werden nog 32 koperwieken aan het dagtotaal
toegevoegd. Vele medeslapers zijn in het Glop neergestreken en kunnen wellicht
morgenochtend nog in aanmerking komen voor een ring. In de ochtend zagen we
achter boven het Glop twee buizerden cirkelen. Ook werd af en toe boven het
Glop een sperwer gemeld. Opvallend was dat we de gehele dag meerdere
waterrallen hoorden en zagen. We hebben er echter maar weinig gevangen. Op
advies van Henri Bouwmeester hebben we de ingangen van de vangkooien nog
eens even gecontroleerd of de aansluiting van de wingen en de vangkooi zelf wel
precies aansluitend staan. Dat bleek niet in alle gevallen zo te zijn. Wellicht dat
deze kleine aanpassingen morgen leiden tot een hoger aantal gevangen rallen.
We vingen vandaag slechts een verse en vijf reeds geringde exemplaren.
In de avond hoorden we nog een langsvliegende ransuil en later op de avond na
een goede maaltijd bij van der Werff werd duidelijk een roepend mannetje bosuil
gehoord. In de avifauna wordt de bosuil echter niet vermeld. Is deze inmiddels
ook op Schier aangekomen of was de maaltijd iets te compleet opgetuigd?
Hartelijke groeten, Kees, Engbert, Sandra, Leo en Emmie

25 oktober 2008
Ondanks het invallen van merels en koperwieken de vorige avond, toch
nauwelijks terugvangsten in de eerste rondes. Het loopt wel gestaag door met de
vangsten maar geen grote pieken. Kleine barmsijs is in de eerste uren nog het
leukst. Om 11 uur is de Zwolse ploeg gearriveerd. In hun eerste rondje een
sperwerman. Dat belooft nog wat voor de komende dagen! Joop en Marijke
komen om 15.00 uur de Zwolse groep compleet maken. Als het weer een beetje
meezit dan gaan we de komende dagen ook in de zeereep ons geluk
proberen. Vanaf 15.00 uur aantrekkende wind tot windkracht 4 - 5 en de
weersverwachting geeft nog meer wind en regen de komende dagen. De hele dag
groepjes sijzen, koperwieken, merels en staartmezen te horen in het Glop. Om
17.00 uur het koperwiekgeluid aan en we halen een groot aantal uit de lucht om
in het Glop te gaan slapen. In de schemer als cowboy's bij de netten gestaan en
wederom zo'n 18 kopers van aluminium voorzien.
Groet Joop, Marijke, Hylke, Vera, Rineke, Bert en Donna

26 oktober 2008
De klok een uur terug gezet vanwege de wintertijd. Dus om 7 uur op, maar we
werden al verrast met regen en harde wind. Om half acht het eerste rondje
gelopen. Vogels slechts enkelen maar blad des te meer. Toch maar om het half
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uur een rondje lopen. Na 10.00 uur was het over met de buien. Het begon toen
gestaag door te regenen. Echt herfstweer met veel groepen lijsters in de lucht.
Na het middaguur is de wind meer gaan liggen. De regen daarentegen is gewoon
doorgegaan. Wel de hele ochtend doorgevangen. In de middag de tweede
sperwer gevangen en een derde vloog net weer uit het net. Ondanks het slechte
weer toch acht excursiegasten. Twee families met kinderen hebben in ongeveer 2
uur alles te horen en zien gekregen wat we zoal doen en waarom op het Glop. Ze
zijn zo enthousiast geworden dat ze 3 ringstrengen gesponsord hebben. Om
16.00 uur in de middag is het eindelijk droog geworden. Gelijk allerlei groepjes
overvliegende en invallende koperwieken dus het welbekende kopermuziek laten
horen via de speakers. En met resultaat!! De laatste twee rondjes bestonden
bijna geheel uit koperwieken. In totaal zijn het er voor vandaag 80 geworden.
Nog een leuke bijzonderheid. Vandaag de 8000e vogel voor dit jaar gevangen.
We kunnen wat de aantallen betreft wel spreken van een topjaar. De
weersverwachting voor morgen is iets beter dus mogelijk gaan we morgen
voorbereidingen treffen voor het zeereepvangen.
Groet Joop, Marijke, Hylke, Vera, Rineke, Bert en Donna

Week 44
27 oktober 2008
Om 7.30 het eerste rondje gelopen. Grote rust in het Glop na de goede vangsten
van gisteravond. Tijd om blad te ruimen. Veel rondjes met weinig verse vangsten
maar wel diverse terugmeldingen dus er is weinig nieuwe instroom van soorten
geweest. Joop brengt de administratie van de ringsponsoren op orde (alle losse
briefjes worden in de pc gezet). De hele ochtend is bewolkt, weinig wind en
droog. Een heel verschil met gisteren. Rond 12.00 uur trekt de lucht open, op
afstand stapelwolken. De rallenkooien nog eens nagelopen en op scherp gezet.
De kooi bij sectie 3 van aas voorzien (dood konijn). Vanavond weer het
rallengeluid draaien.
Joop en Marijke zijn de zeereep gaan inspecteren. Evert Jan komt langs en helpt
met het ringen en inbrengen van de gegevens. Als grote klapper vangen we even
over 16.00 uur in sectie 8 een sperwergrasmus.
Mijn eerste reactie
is kan dat wel zo
laat??? Maar het is
onmiskenbaar een
jonge sperwergrasmus. De
database
doorspittend is het
de laatste (in het
trekseizoen)
waarnemening op
Schier. Onze
vangsten (9 stuks)
zijn vooral in
augustus en een
enkele in
september. De
Avifauna van
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Schier noemt als laatste datum 20 september in 1976 (vangst in het Glop). André
van Loon weet te melden dat er vorige week ook nog één gevangen is in
Castricum. Het blijft leuk zo'n gekke waarneming, ook omdat een ieder van ons
haar fantastisch heeft kunnen bekijken en fotograferen. Evert Jan is de hele
avond met het vangen nog gebleven. De laatste rondjes om 19.00 uur nog een
20 tal koperwieken gevangen. Joop en Marijke gaan morgen naar de zeereep. Wij
zijn gespannen wat dit gaat opleveren.
Groet Joop, Marijke, Hylke, Vera, Rineke, Bert en Donna

28 oktober 2008
Vannacht veel zijn er veel buien gevallen. Joop en Marijke wilden vroeg naar de
zeereep gaan maar helaas de vele regen weerhield hun ervan om vroeg te
vertrekken. Bij het eerste rondje om 7.30 uur overal rallen. 7 verse gevangen en
5 onder de netten doorlopend. Geluid en vangklare kooien hebben hun werk goed
gedaan. Joop en Marijke zijn om 8.30 uur naar de zeereep gegaan. De buien
houden onvermindert aan. Op het Glop blijven we toch nog redelijk vangen. In
baan 8 een Zwarte mees. Het pad verandert langzamerhand in een moederpoel.
Terugvangst van sperwergrasmus en grote gele kwikstaart. Zowel gisteren als
vandaag had de sperwergrasmus vet 2. Lijkt dus in een redelijke conditie. Het
sexen van de grote gele kwik blijft lastig. Het vele geel op buik, borst en
overgang naar de keel heeft ons doen besluiten dat het een man is. In baan 5 (bij
de berken) aan het eind van de middag een groep van elf in de zeereep (!)
geringde staartmezen. Veel invallende koperwieken schroeven het totaal aan het
eind van de dag nog aardig op. De hele dag groepjes kramsvogels overtrekkend.
In de loop van de middag twee beflijsters bij net 7 en 8 wegvliegend. Veel merels
hebben vleugels van meer dan 130 mm en een gewicht van over de 100 gram.
De Russen overspoelen in grote getale Nederland. Vanavond gaan we ons geluk
met het rallengeluid weer proberen.
Groet Joop, Marijke, Hylke, Vera, Rineke, Bert en Donna

29 oktober 2008
De dag begint zonnig, droog maar koud. 's Nachts en in de ochtend is het zeker
onder nul. Er is veel instroom van nieuwe Merels en Koperwieken geweest. Gelijk
de eerste rondjes al vele gevangen. Joop en Marijke zijn vroeg in de ochtend al
naar de zeereep gegaan. Hopelijk hebben ze nu meer succes dan gisteren. Op het
Glop is het een goede vangdag met in ieder rondje diverse vogels. Rond 10 uur in
net 3 (vlakbij de kruising) grote opwinding bij het net. In een flits lijkt het eerst
een rare vliegenvanger of roodstaart maar bij het uithalen valt de blauwe staart
en de rood/oranje flank op en blijkt het een blauwstaart te zijn.
Boeken erbij en het is een eerste kalenderjaar, mogelijk een mannetje, maar dat
laatste is nog niet zeker. Direct Joop en Marijke en Natuurmonumenten gebeld.
Joop licht de rest van Nederland in en binnen de kortste keren zijn zo'n 8 mensen
getuige van deze memorabele vangst. De tweede van het Glop en de zevende
waarneming van Nederland.
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Veel foto's gemaakt en tijdens het kieken krijgen we de indruk dat de
vleugeldekveren een glimp van blauw te vertonen. Dit zou op een mannetje
wijzen. Meer dan mooi genoeg om de fotopagina mee aan te vullen! Zou bijna
vergeten te vermelden dat in hetzelfde rondje ook nog vier rallen en een sperwer
werden gevangen. Koperwieken en merels blijven de hele dag doorgaan. Veel
met vliegspier 0 en 1. Dus waarschijnlijk net aangekomen. Opmerkelijk ook de
vangst van een kramsvogel. Voor mij de eerste maar ook in al die jaren nog niet
veel gevangen op het Glop. Joop en Marijke komen in de loop van de middag
terug uit de zeereep. De aantallen vallen wat tegen maar de vangst van nog een
vogel met een blauwe staart (ijsvogel...) maakt veel goed. Uiteindelijk een zeer
goede vangdag gehad met naast de klapper ook 65 koperwieken, 27 merels, 9
verse en 2 terugvangsten waterral. We zijn benieuwd naar wat de komende
dagen nog voor ons in petto hebben. De windverwachting is draaiend naar NO.
Hopelijk maken we dat nog mee anders zullen André en Jos vast nog de nodige
zeldzaamheden vangen.
Groet Joop, Marijke, Hylke, Vera, Rineke, Bert en Donna

30 oktober 2008
Bij de eerste ronde om 7.30 uur bewolkt , vorst en weinig wind. Niet opvallend
veel vogelbewegingen in de lucht. Merels, koperwieken en kramsvogels blijven
wel komen. Het waterrallengeluid heeft ook z'n werk gedaan en de eerste rondjes
leveren weer verse en een aantal terugmeldingen op. In de loop van de ochtend
een >1 kj merel man met een Engelse ring. Weinig vangsten dus genoeg tijd om
andere dingen te doen. Vandaag alle vogelzakjes gewassen en gedroogd. Aan het
eind van de middag een gekraagde roodstaart en een hervangst van de
blauwstaart. De laatste wekte bij een aantal wadvangers dusdanig veel onrust dat
ze hollend vanaf de tweede slenk naar het Glop zijn gekomen om de vangst te
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aanschouwen. Vanwege het late uur van vangen houden we de laatste kleintjes
over tot morgenvroeg. Wie wil moet er morgen voor 8.00 uur zijn! Om half vijf is
het geluid bij sectie 7 ermee op gehouden. Oorzaak nog niet bekend. We zullen
proberen het morgen te repareren. Nog vergeten te vermelden dat we gisteren
een Belgische familie op bezoek gehad hebben (via het bezoekerscentrum). Ze
waren erg enthousiast over ons werk en hebben twee ringstrengen
gesponsord. Joop en Marijke zijn vanavond richting de Herdershut vertrokken
voor het wadvangen. Een laatste kop verse koffie uit de weldadige machine van
Joop en daarna hebben we ze uitgezwaaid.
Groet Vera, Rineke, Bert en Donna

31 oktober 2008
Afgelopen nacht vorst en dat was te merken in de ochtendronde. De dauw hing
bevroren aan de netten. Zoals gisteren al gemeld was de speaker bij sectie 7
kapot. Vanacht dus geen rallengeluid gedraaid en in de ochtend geen dagcocktail.
In de loop van de ochtend werd de temperatuur wat hoger. In ieder rondje
diverse vogels gevangen. De reparatie van de speaker dus pas aan het eind van
de ochtend kunnen oppakken. De tweeter bleek kapot. Na vervanging weer
perfect geluid op de baan. De dag begon erg zonnig maar rond 14:00 uur betrok
het en nam de wind wat toe. De wind zat voor het eerst in de oosthoek en dat
was te merken aan grote activiteit van merels in het Glop. Regelmatig wat van
gevangen. Meest opvallend zijn toch geweest veel merels, koperwieken,
sperwervrouw, goudhaantjes en een enorme club staartmezen in net 5. Bij sectie
8 een opvliegende houtsnip. Gisteren bij sectie 4 nog een bladkoninkje gehoord.
Ze zitten er dus nog. Vanavond gaat het rallengeluid er weer op. We zullen het
zien morgen wat dat brengt. Wij kijken terug op een zeer gevarieerde week:
dagen met grote aantallen, zeldzaamheden en een buitenlandse ring. Voor mij de
eerste keer op het eind van oktober geringd maar zeker de moeite waard
geweest.
Groet Vera, Rineke, Bert en Donna

1 november 2008
Het blauw is nog niet weg
Bert, Rinkeke, Hylke en Vera dragen de zaken over aan de nieuwe ploeg, André,
Jos en Ingrid. Daarvoor hadden Bert et al nog een paar aardige
ochtendronden. In de ronde van 13:00 hangt meteen in sectie 1 de Blauwstaart
weer in het net. Een grammetje zwaarder weer dan gisterochtend vroeg, toen hij
werd losgelaten (na de terugvangst tegen donker de avond ervoor is hij 's nachts
aangehouden om hem niet in het donker los te hoeven laten). De Waterrallen
druppelden redelijk door. Vlak na de ronde van 17:00 uur begon het te regenen,
zacht maar wel doorlopend. Maar het was al zo goed als donker, dus de controle
van 18:30 leverde vrijwel geen vogels meer op.
Er waren geen excursiegangers voor morgen aangemeld en we hebben meteen
met het Bezoekerscentrum nogmaals conform eerdere afspraken afgekaart dat
het per 1 november voor dit jaar weer gedaan is met de excursies.
Groet, Andre, Jos en Ingrid

2 november 2008
Weer een heel aardige eerste ronde van 63 vogels, gevolgd door één van 30. De
wind is aardig gaan liggen en het wordt een fraaie en rustige novemberdag.
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Gisteravond is er nog één Waterral bijgekomen. Er zijn weinig bijzonderheden te
vermelden. Een Grote Barmsijs en een paar rondjes later een Kleine. We vangen
ook een Merel terug uit augustus 2006 (toen 1kj). De vangsten lopen wat terug
en de terugvangsten nemen weer toe. De wind was al 0-1 Bft, en 's avonds valt
de wind helemaal weg. Het klaart op en de sterren verschijnen. Mooi
vertrekweer. De rallendisco (Waterral + Porseleinhoen) speelt van 19.00 tot
22.30 en levert niets op.
Groet, Andre, Jos en Ingrid

Week 45
3 november 2008
Na een heldere voornacht is het vandaag een grijze dag, licht dampig, die wel iets
minder werd nadat de wind opstak (oost 3). Er zijn duidelijk minder vogels dan
gisteren, met een eerste ronde van in de 30. Stipt om 13.00 liet de Blauwstaart
weer van zich horen, in sectie 2. Zoals was te verwachten is het aantal gevangen
vogels sterk teruggelopen. Opmerkelijk was de terugvangst van een Gekraagde
Roodstaart, vorige week geringd door Bert. Echt een latertje. De avond is vrijwel
windstil, dampig en geheel bewolkt. Vanaf 19:00 speelt de rallendisco. We zullen
zien wat dat nog oplevert vanavond.
Groet, Andre, Jos en Ingrid

4 november 2008
Gisteravond, tijdens een late rallenronde (die niks opleverde) waren de netten
kletsnat bedauwd, maar vanochtend was alles "droog". De hele dag is het vrijwel
windstil en nevelig. De eerste rond levert maar 19 vogels op, dus de aantallen
lopen verder terug. De eerste vogel die we tegenkomen is een Boomkruiper in
sectie 1 (ook niet een alledaagse eerste vogel van de dag). Het is de vogel van
gistermiddag. Het gewicht blijkt een gram lager (van 8,7 naar 7,7) en de de
vetgraad is gedaald van 4 naar 0! Hopelijk kan hij vandaag weer lekker bij-eten.
(Om 11.30 vingen we hem nogmaals, deze keer in in sectie 2, maar hebben hem
toen meteen weer losgelaten) De tweede vogel was een Houtsnip die Jos nog net
het ontsnappen belette (sectie 0). De Goudhanen deden het weer aardig, met
heel wat verse vogels. Op een enkeling na leken de meeste blijvertjes van de
afgelopen dagen niet meer aanwezig. De rondes van 14.30 en 15.30 leverden
respectievelijk een eerste kalenderjaar man en een adulte vrouw Sperwer op. De
meeste Waterrallen van vandaag waren terugvangsten, slechts één verse liep de
kooien in. Kortom, het was weer een zeer onderhoudende dag.
Waarnemingen: Pestvogel, 1 luid roepend overvliegend (10.40) naar noordoost.
Groet, André, Jos & Ingrid
5 november 2008
In tegenstelling tot gisteren waait het vanochtend al behoorlijk, nog steeds vanuit
het oosten. Een aardig eerste en tweede rondje, met o.a. Houtsnip in sectie 1
(ook een gezien bij sectie 6) en een Kramsvogel, daarna sukkelde het een beetje
door. Verder geen bijzonderheden te vermelden.
Groet, André, Jos & Ingrid
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6 november 2008
Een nevelige dag, met iets vochtige netten en 'natte' straatklinkers. De wind is
weer vrijwel weggevallen, oost 0-1 Bft. De werkzaamheden voor de vervanging
van de klinkerwegen in het buitengebied door betonplaten zijn vandaag op de
Kooiweg ter hoogte van ons aangeland: een hoop herrie van klinkers die in
vrachtwagens worden gedumpt om naar het dorp gebracht te worden voor
hergebruik. De Herdersdam en Heerenweg tot aan Teun zijn al aan de beurt
geweest en daar komen voorlopig rijplaten te liggen totdat het beton wordt
gestort. Tja. Weg de weldadige stilte van deze verder zo mooie rustige week. Nog
een vergeten opmerkelijke zaak van gisteren: twee Kepen in de 17.30-ronde in
sectie 4(!). Een adulte man en een adulte vrouw. Nog vreemder was dat de
rechterpoot van het mannetje ontbrak, zelfs geen stompje was er te vinden. Maar
hij doet het er blijkbaar aardig mee gezien zijn leeftijd. De vogel is wel gemeten,
gewogen en ingevoerd (NIE), maar niet geringd. Vandaar dat er maar 1 Keep op
de lijst staat. We vangen een Reuzengoudhaan: man, vleugel 60 mm! Dat was
precies de bovengrens die in het programma is ingesteld. Strikt genomen een dag
te laat en ook een uur later dan vorige keren geeft ook de Blauwstaart weer acte
de présence. Wederom een grammetje erbij. Symen heeft vandaag alle spullen
van de zeereep gehaald en opgeruimd.
Groet, André, Jos & Ingrid

7 november 2008
Vandaag om 7.00 helder, om 8.00 mistig, maar om 10.00 was het wederom
helder en vrijwel onbewolkt. Rond de middag was het weer bewolkt maar nog
steeds aangenaam vertoeven. Vrijwel geen wind, uit het zuiden. De avond begint
wederom helder: wie nog weg wil kan weg, wie nog aankomen wil, dat hij
kome. Ronde één begon met uiteraard enkele Merels maar ook twee Houtsnippen
vlak bij elkaar in sectie 2. De Waterrallen lijken grotendeels vertrokken. De
huisral naast het veldlab laat zich niet meer horen en in het vanggebied zien we
er slechts eentje onder een net door rennen en we horen er eentje. Geen
vangsten tot aan 16.30, toen de enige ral van de dag. Wel een verse. De
Koperwieken zijn ook vrijwel verdwenen. De laatste drie dagen hadden ze
trouwens niet allemaal vet 0 maar ook regelmatig vetten 2 en 3. We vangen de
laatste dagen ook opvallend "veel" adulte Roodborsten. Ook leuk. Rallengeluid
speelt weer vanaf morgenochtend 4 uur
Groet, André, Jos & Ingrid

8 november 2008
Blauwstaart, Pestvogel en ringers: Het is een komen en gaan...
Na een heldere nacht (voor wat je ervan meemaakt natuurlijk) een fraaie vrijwel
onbewolkte ochtend. De wind nog steeds pal zuid, 3Bft. Ditmaal laat de
Blauwstaart zich al in de eerste ronde vangen, in sectie 7. Wel weer iets lichter en
nu weer vetgraad 0, maar dat zal ook met het vroege tijdstip van de vangst te
maken hebben. Er lijkt aankomst te zijn van wat Zwartkoppen en Zanglijster. Om
11.45 werpt het Pestvogelgeluidje dat bij sectie 1 op mijn Ipod speelt resultaat
af: een mooie adult zit boven de speaker maar nog te hoog voor het net. Hij wil
er echter niet invliegen, en wij gaan vertrekken. Om 13.30 neemt Symen het
even van ons over totdat Henri en Hanneke arriveren, met de avondboot. Wij
kijken terug op een geweldige week. Groet, André, Jos & Ingrid
De wind neemt in de loop van de middag toe tot zuid 4-5 Bft. Erg veel blad in de
netten dus. Symen heeft de tussenliggende uren vooral doorgebracht met
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blaadjes peuteren. Tussendoor vangt hij nog 14 vogeltjes en ziet hij de
blauwstaart nog in de struiken achter het veldlab. De vogel wordt regelmatig
weggejaagd door een territoriumhoudende roodborst. Henri en Hanneke
installeren zich 's avonds in het veldlab en ondertussen neemt in het donker de
wind verder toe. Hun enige buitenwerk bestaat voor deze dag dan ook louter uit
het leegpeuteren en sluiten van de netten van sectie 6. Daar waren zij een uurtje
zoet mee...
Symen Deuzeman

9 november 2008
Merels houden van ruig
De regen die voor vanochtend werd verwacht blijkt om 8 uur al gepasseerd. Er
staat dan nog wel een harde wind uit Zuidzuidwestelijke richting die voor heel
wat blad in de netten heeft gezorgd. Gisteravond hebben we al een uur blad
staan peuteren om sectie 6 te kunnen sluiten. Om dat ook in het bos te doen
werd het te laat. En dus hadden we vanochtend naast het uithalen van leuke
aantallen merels ook heel wat bladeren, takken en gelukkig een minimaal aantal
elzenproppen te verwijderen. In de eerste ronde hadden we uiteindelijk 60
vogels; op 2 zanglijsters, een houtsnip (sprong eerst op bij de Ebelbrug en volgde
de paadjes om later in sectie 8 te hangen), een koperwiek en een roodborst na
allemaal merels. Bij vertrek voor de eerste ronde sprong er ook al een houtsnip
van de grond naast het derde net van sectie 1. Rond de klok van 9 drukt zich een
bui het eiland op met bij ons neerslag van een paar minuten, maar wel even heel
krachtige wind waarbij alle rondslingerende spullen buiten het gebouw
rondgeblazen worden. De rest van de dag zou verder droog blijven. De tweede
ronde is al een stuk rustiger en om 11 uur hebben we voor het eerst de netten
bladvrij. Inmiddels neemt het aantal merels vanaf de derde ronde al snel af
(vandaag wederom veel merels zonder vet en met afgevlogen vliegspieren), maar
zitten er meerdere goudhaantjes in het Glop. Halverwege sectie 2 vangen we nog
een tweede houtsnip. Rond die tijd merken we ook dat het bos ten westen van
sectie 1 enige uitbreiding van levende bomen in diverse kleurschakeringen heeft
doorgemaakt. Roerloos staat er tussen en achter de bomen een aantal kijkers en
camera's wortel te schieten in de drassige bodem... De terugvangst en
waarneming van de blauwstaart van gisteren blijkt door een waarnemer als zich
bevindend op openbaar terrein op waarneming.nl te zijn geplaatst, en dat heeft
gevolgen. Het moet gezegd, allen hebben ze zich keurig gedragen. Helaas hebben
zowel deze vogelaars als wij de blauwstaart vandaag niet kunnen
vinden. Hanneke weet tijdens een ronde nog een leuke waarneming te melden:
een gaai keilt om 14:10 uur in net 2 en stuitert er weer uit. Ik heb zelf hier in het
Glop nog maar één maal eerder een gaai gezien; het blijft om mij niet geheel
duidelijke redenen een schaarse soort op het eiland. En dat terwijl
Schiermonnikoog dichter onder de kust ligt dan bijv. Vlieland (waar er veel meer
voorkomen) en het eiland inmiddels over een behoorlijk uitbreidend areaal
vruchtdragende eiken beschikt. De avifauna vermeld de laatste waarneming inhet
jaar 1999. Het laatste peiljaar voor de avifauna was 2003 en ik meen me te
herinneren dat er sindsdien hier in het glop ook al een keer een gaai werd
waargenomen. Het zou een leuke nieuwe baansoort zijn... Op de heenweg in die
ronde springt er op ongeveer dezelfde plek weer een houtsnip in en uit het net. In
die ronde vangen we tussen de goudhaantjes ook 3 vuurgoudhaantjes
tegelijk. Om een uur of drie zakt het met de vangsten helemaal in en is er alle
tijd om het ontbladeren bij te blijven houden. Betreffende het rallenfront: na een
aantal dagen rust vangen we er vandaag meteen weer een aantal nadat we
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gisteravond de hele avond tot 01:00 uur geluid hebben gedraaid. We hebben het
Glop ook niet eerder in November zo droog aangetroffen als nu. De meeste
kooien staan zo goed als droog en om het effect daarvan te omschrijven: we
vingen vandaag een merel en een roodborst in de kooi bij sectie 3. Vanavond
draait het rallengeluid ook weer, maar ik zal het nu om 23 uur uitzetten omdat de
wind weer behoorlijk aan het toenemen is. De netten in het bos zijn na het lopen
van de laatste ronde om 18 uur al preventief gesloten en de netten in de
schapenweide zijn vanwege de grote hoeveelheden afwaaiende eikenbladeren
vandaag de gehele dag gesloten gebleven.
Groeten, Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp

Week 46
10 november 2008
Beestenweer
De dag begon al onstuimig met een restje harde wind van de afgelopen nacht, en
dat in combinatie met nog wat laatste regen. Er is in de afgelopen nacht 10 mm
regen gevallen. Net als gisteren was het echter droog vanaf de eerste ronde. Het
was echter toch dusdanig beestenweer dat de vogels het vrijwel volledig voor
gezien hielden. Slechts enkele merels en goudhaantjes waren ons deel. Bij sectie
7 sprongen maar liefst drie houtsnippen tegelijkertijd van de grond op, even later
gevolgd door een vierde die een 10-tal meters verderop zat. De eerste twee
netten van sectie 7 aan de kant van de schapenweide zaten barstensvol met blad.
Dat was dus weer een miscalculatie, ik was even vergeten dat in voorgaande
jaren veel opwaaiend blad aldaar werd tegengehouden door het schapenraster,
maar dat is er nu niet meer... Werk aan de winkel dus. In de tweede ronde
sprongen er nog weer twee houtsnippen op, ditmaal bij sectie 8, mogelijk van
dezelfde groep als in de eerste ronde. Hanneke zag helemaal achteraan bij de
netjes bij het meteoveld een bokje opspringen bij het kleine waterplasje dat daar
op het pad is ontstaan. De vogel keilt tegen het net maar ontkomt en laat zich
een vijftal meter verderop weer vallen. Daarna herhaalt het tafereel zich
nogmaals als ik voorzichtig naar de plek loop. De vogel gaat er vandoor zonder
dat ie echt in de zak van het net kwam; twee keer vlak onder de spanlijn tegen
het net in plaats van net boven de spanlijn. Weer eens een illustratie hoe smal de
werkelijk vangende banen tussen de spanlijnen zijn. De waterstand in het Glop is
door de regen van afgelopen nacht een paar centimeter hoger geworden; de
rallenkooien staan weer iets in het water, altijd beter voor de vangsten, maar dat
valt voor vandaag vooralsnog tegen. Wel een waterral teruggevangen uit 2006.
Deze vogel is nu ieder jaar één keer gevangen, allemaal tussen de datums 25
Oktober en 18 November. Het grootste deel van de dag wordt verder
doorgebracht met allerlei werkzaamheden aan de baan en in het gebouw. Op de
baan worden de nodige tussenstokken geplaatst op plekken waar de harde wind
de netten in de struiken blaast. En dan merk je goed dat dat al veel eerder dit
seizoen had moeten gebeuren getuige de grote gaten die ter hoogte van een
struik op meerdere plaatsen in de netten te vinden zijn. Ook worden er meerdere
netten strakker gezet die gaandeweg het seizoen flink opgerekt waren. Verder
heb ik de luidsprekerkap van de rietspeaker bij sectie 7 weer teruggeplaatst, deze
lag op de grond in het water. Meteen maar een vuilniszak over de paal geplaatst
zodat we niet ook nog de vierde speaker van dit seizoen door vocht kapotdraaien.
Tegen half twaalf is in het zuidwesten prachtig te zien hoe het aangekondigde
regenfront er aan zit te komen. Vlak daarvoor passeert er nog een groep van
circa 30 kramsvogels over het Glop, de enige waarneming van een groep vogels
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van vandaag. De regen begint om 13:00 uur voorzichtigjes en in buitjes, maar
gaat bij het verstrijken van de tijd over in een gestaag karakter. Als de
zuidwestelijke rand van het regengebied Schier begint te schampen komt er
vanaf ongeveer half vijf een enorm snelle toename van de wind van 4 naar 7 Bft.
De voorlaatste ronde levert dan nog een paar vogeltjes op en de laatste ronde
bestaat dan nog hoofdzakelijk uit het ontbladeren, ontproppen, onttakken en
sluiten van de netten. De netten in het bos en sectie 7, 9 en 0, alsmede vijf
netten van sectie 5 zijn dus preventief gesloten want voor vannacht wordt nog
hardere tot stormachtige wind voorspeld. Tijdens dit turbulente einde van deze
vangdag blijkt er nog weer 3 mm regen te zijn gevallen.
Waarnemingen: 4 houtsnip bij sectie 7, 2 houtsnip bij sectie 8, een bokje bij
sectie 5 en een groep van 30 kramsvogels.
Groeten, Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp

11 november 2008
Omslag naar meer terugvangsten dan ongeringde vogels.
Het regende nog door tot 8 uur. In de afgelopen nacht is weer veel water uit de
hemelsluizen losgelaten, 28 mm sinds het begin van de regen gistermiddag.
Daarvan 18 mm in de nacht. Ruim de helft van de netten heeft afgelopen nacht
dichtgezeten en vanmorgen kostte het ruim een uur om de boel weer open te
krijgen. Het blijft een crime met die Poolse netten die met regen en wind
dichtdraaien als een natte dropveter... En dan vallen er voor dat dichtdraaien
toch nog net wat elzenproppen op het dichte net. Had ik nou toch maar het
foedraal er extra bij overheen getrokken... Bij vertrek voor de eerste ronde spat
er meteen een houtsnip op van het grasveldje vlak naast het gebouw. In het bos
is het oorverdovend stil wat de vogels betreft. De bomen staan nog wel wat na te
wiegen van de harde wind van de afgelopen twee dagen en het water in de
glopsloot stijgt weer naar een diepte waar een kleine alk net onder kan duiken.
De rallen genieten daar hoorbaar van. Om 9 uur begint het op te klaren en om 10
uur is het vrijwel helemaal blauw boven het eiland. Wel komt op dat moment de
wind weer stevig opzetten en in korte tijd zitten we weer op 5 Bft uit ZZW. Er zijn
zowaar ook weer wat vogelgeluiden in en boven het terrein te horen, maar dat
kan sterk zijn beïnvloed door het omgekeerd evenredige effect dat je sowieso
minder overtrekkende vogels waarneemt als je druk bent met vangen en ringen...
we zien en horen tijdens de rondjes voor 10 uur enkele barmsijzen, sijzen en een
grote gele kwikstaart die even hoopvol het bos bij sectie 1 induikt. De netten
blijven echter leeg. Ook schroeft er een buizerd over het bos die zichtbaar blij is
dat er weer eens een zonnetje staat. Na de middag begint het van het zuidwesten
uit weer bewolkter te worden en wordt het weer buiig. Tussen 12:30 en 13:30
uur volgen een paar pittige buien elkaar op en wordt het dus extra lopen langs de
netten. Ik zie 's middags de blauwstaart heel even in de wilgen bij sectie 2, maar
ik moet hem even laten voor wat ie is want iets verderop springt een houtsnip in
het net. Die komt dus WEL op de lijst... Na de middagregen is het vervolgens heel
rustig geworden in het glop en vallen de vangsten verder terug. Tegen de avond
is er zowaar wat vertrek van een paar koperwieken te horen en beland er nog
een merel op de weegschaal met een gewicht van 127 gram. Die zit
waarschijnlijk morgen aan een English breakfast...
Waarnemingen: enkele barmsijzen, enkele sijzen, één buizerd. één grote gele
kwikstaart, de blauwstaart ter hoogte van sectie 2 en oeverpieper rond het
meteoveld.
Groeten, Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp
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12 november 2008
Driemaal vooruitgang...
De wind is afgelopen nacht gelukkig iets verder teruggezakt, maar heeft ten tijde
van de eerste ronde toch al weer kracht 4 Bft en is nu Zuidwest. Er trekt tussen
07:30 en 08:00 uur nog net een bui over het eiland en dat heeft dan natuurlijk
direct z'n invloed op de vangsten want er zal dan niet veel aan vogels in de lucht
hangen, laat staan naar de grond gaan. En toch is er zowaar weer wat beweging
van vogels in het bos en er lijkt wat aankomst van merels te zijn. In het bos
hangen er vijf en op het pad naar het gebouw zitten er weer een stuk of tien te
scharrelen in de berm. Helemaal achterin sectie 5 hangen een vink en een keep
bij elkaar. De keep heeft vetgraad 4 en weeg 24,5 gram. In die ronde ook een
winterkoning met een ring uit 2006. De vogel is sindsdien nog 14 keer gevangen,
in het ringjaar alleen in het broedseizoen en in 2007 en 2008 alleen in Oktober en
November. Naast deze oudere ring ook een heggenmus met een ring uit 2005.
Deze vogel is nu voor de elfde keer gevangen. Deze ochtend laat zich voor het
eerst geen enkele Houtsnip zien. Ook op het rallenfront is het akelig stil. Nog veel
stiller dan wij ons wensen want de luidspreker waar afgelopen nacht rallengeluid
op heeft gedraaid is defect. Dus heb ik meteen na het wegringen van de eerste
vogels de laatste speaker die we nog op voorraad hebben geplaatst. Het valt al
snel terug met de vangsten en om 10:30 uur dient zich de volgende bui al weer
aan. Als ik besluit om maar eens even wat blad en elzenproppen onder de netten
in het bos te gaan wegharken zie ik als ik aan het tweede net begin verderop iets
groots tegen het net vliegen. Rennen! Het blijkt een buizerd en de vogel rolt het
net al weer uit voordat ik er bij ben. Maar de vogel hipt met sprongen over het
pad en komt niet van de grond. Als ik arriveer kan ik de vogel vrij eenvoudig met
de hand vangen. Het blijkt meteen dat de (eerstejaars) buizerd broodmager is,
het borstbeen steekt uit als een mes. Hij weegt slechts 495 gram en zit daarmee
dik onder de ondergrens van het gebruikelijke gewicht van buizerden. We
besluiten om de vogel nog een kans te bieden en binnen een uur wordt hij/zij
door de mannen van de lokale hermandad opgehaald om met de eerstvolgende
boot naar het vogelasiel aan de wal gebracht te worden. Na het middaguur treed
er een periode in waarin de buienfrequentie weer flink toeneemt zodat er weer
heel wat extra tussenrondes gelopen moeten worden. Door de tussentijdse
opklaringen ontstaat regelmatig een prachtige sfeer van door de zon beschenen
riet en boomtoppen met een dreigend donkere achtergrond en staat er even een
regenboog dwars over het vangterrein met daarboven een scherpe donkere rand
langs een wolk zoals bij een rolwolk. En toch is er voor de weerssituatie sprake
van vooruitgang sinds we zaterdag arriveerden. We vangen verdeeld over twee
plaatsen in één ronde acht staartmezen, allen ongeringd en met trekvet. Tijdens
het wegringen van die vogels lijkt het of de hele familie op ze zit te wachten rond
de ringtafel, we horen en zien er tientallen. En zo sprokkelen we de dag door met
uiteindelijk meer vogels dan gisteren. Ook vooruitgang dus! Aan het eind van de
middag valt de wind helemaal terug en besluit ik om de netten van sectie 6 in de
schapenweide inclusief de grofmazige netten voor het eerst deze week maar weer
open te schuiven. Als de duisternis valt is het helemaal windstil en lijkt het bij
terugkomst van de laatste ronde door het schijnsel van de volle maan alsof
iemand mij achterna loopt. In het donker wordt de luidspreker uit het bos nog
geruild met de tweeter in het riet en kan er voor het eerst met wat meer power
het geluid van waterral gedraaid worden. Bij die klus laat zich even een ransuil in
het bos horen. Laat op de avond hebben we nog een strandwandeling door de
polder gemaakt en genoten van de stilte en diverse eenden en steltlopers in de
weilanden en op het wad. Strandwandeling denkt u? Jazeker, lopend over het
banket van de nieuw aan te leggen Kooiweg is het net of je over het zachte
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strandzand loopt. De kettingzaag die we afgelopen dagen de hele dag hoorden
blijkt zo ongeveer alle bomen langs het erf van Visser tussen onze inrit en de
grote kuilvoerbulten te hebben weggezaagd. Ook de singel tussen de Berkenplas
en de bebouwde kom van het dorp is geheel in de versnipperaar verdwenen. Ook
voor de vooruitgang...
Waarnemingen: twee buizerds, één havik-vrouw, een groep van circa 30 sijzen,
enkele barmsijzen en in avond ransuil.
Groeten, Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp

13 november 2008
Bladvrij!
Het is een frisse nacht geweest. Om 01:30 bij de laatste rallenronde (resultaat
zero, ook nix in de struiken) is het nog maar 3 graden en parelen de netten al
van de dauw. Vanochtend is die situatie ongewijzigd. In het bos hangen een stuk
of 20 merels in de netten en dat ziet er veelbelovend uit. Ter hoogte van de
Ebelbrug springt een houtsnip op en vliegt precies door het looppad weg. De rest
van de netopstelling is echter verontrustend leeg. Aangekomen bij de vrijstaande
netten bij het meteoveld zie ik een sperwer van de grond opspringen. Het is
duidelijk een vrouwtje en ze blijkt al met een koperwiek als prooi in het net te
hebben gehangen. Onderin het net hangt echter ook een dode roodborst. Die
heeft ze er kennelijk nog even bijgepakt en daar zat ze naast het net van te
vreten. De tweede ronde is een ontluisterende, verbijsterende rust. De merels
zijn al volledig verdwenen en op de ruim 500 meter net hangen slechts twee
vogels. Bij het meteoveld zit een torenvalk te kekkeren in de meetmast. De rallen
laten het tegen de verwachting in vandaag totaal afweten. Het geluid heeft de
hele nacht gedraaid met de ouderwetse, krachtige, luidspreker en het mag
duidelijk zijn dat er geen trek is geweest. Het is in het riet verbijsterend stil. We
horen er maar twee of drie roepen en verspreid over de dag vangen we er ....
drie. En dat zijn alledrie terugvangsten van veel eerder in dit seizoen. Verder
vanmiddag nog een vink teruggevangen die ik zelf in de opbouwperiode in Juli
heb geringd en die sindsdien niet eerder is teruggevangen, een fan? Tevens de
eerste winterkoning met oude ring terug gevangen, een effect dat ieder jaar
omstreeks deze tijd optreedt. Deze vogel was als eerstejaars geringd in 2004 en
zit nu dus in z'n vijfde kalenderjaar. Verder valt nog op dat er bovengemiddelde
aantallen staartmezen in het terrein aanwezig waren, ook op afwijkende
tijdstippen van de dagelijks op gezette tijden passerende groep met overwegend
geringde exemplaren. We vangen er vandaag echter niet één. Aan het eind van
de middag vangen we een koperwiek met op de stuit op alle veren grijze randjes.
Het betreft een adulte vogel, ik heb door de jaren heen duizenden koperwieken in
de handen gehad, maar heb dit fenomeen nog niet eerder gezien. Het is de
gehele dag lekker rustig weer gebleven, zonnig en pas na de middag af en toe
een windvlaag die niet meer is geweest dan 2-3 Bft ZW. Aan het eind van de
middag is er nog even een korte opleving van lijsters met onder andere 2
koperwieken. Beide zal het vogels betreffen die voor vanavond plannen hebben
om het eiland te verlaten. In de avonduren en de komende nacht draait het
rallengeluid weer; we blijven hopen op verbetering... In de avondronde van
22:30 uur blijkt dat er ineens flinke wind staat. Dan zit er maar één ding op: een
half uurtje blaadjes peuteren en de netten in de schapenweide sluiten.
Waarnemingen: één sperwer-vrouw, een torenvalk in het meteoveld, lichte
oeverpiepertrek, een groepje van circa 30 sijzen, één witte kwikstaart, vier
bergeenden laag over netten bij het meteoveld.
Groeten, Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp
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14 november 2008
Een koude Tjiftjaf
Het is meteen vanaf het eerste licht een grauwe dag. Even denk ik zelfs dat ik
veel te vroeg ben opgestaan want het is buiten nog potdonker. Er staat iets
minder wind dan gisteravond, maar getuige de hoeveelheden blad in de netten is
dat nog niet lang zo. Vooralsnog blijven de netten in de schapenweide dus nog
maar dicht. Er is duidelijk geen aankomst van merels geweest want in de eerste
ronde vangen we slechts tien vogels waarvan zes merels. En dan te bedenken dat
we vorig jaar omstreeks deze tijd zonder gebruik van geluid twee dagen met
meer dan honderd merels hadden. Voor dit seizoen moeten we MET gebruik van
geluid nog aan de 900 komen en dat is inclusief de voorjaarsvangsten... We
hebben wel weer een houtsnip. Wat is daar deze weken veel doortrek van! Niet
eerder heb ik er in een week tijd zoveel gezien en gevangen. Op Fair Isle werden
er een paar dagen geleden 400 geschat. In de ronde van 9:00 uur is er zowaar
wat meer beweging in de lucht (onder andere een groepje fraters overvliegend bij
meteoveld) en tegen 11 uur is er duidelijk sprake van dusdanig veel vogels
(kramsvogels, oeverpiepers, koperwieken en merels) dat het doet denken aan
late aankomst. In de ronde van rondom het middaguur vliegt er een groep sijzen
boven het Glop en hangen er op de terugweg van de ronde twee in het net op de
scheiding van bos en hakhout. De ronde daarna op ongeveer dezelfde plek twee
kleine barmsijzen en tevens een bleke tjiftjaf die te determineren viel als de
Scandinavische ssp. Abietinus. Er is de hele dag onrust in het bos door de
aanwezigheid van minimaal twee sperwers (man en vrouw) en wederom een
(de?) torenvalk in de omgeving van het meteoveld. Dat stimuleert tot het toch
maar openzetten van de twee grofmazige netten van sectie 6. Het levert slechts
wat extra tijdsbesteding in de vorm van ontbladeren van deze netten op... Er is
ook weer een kentering in de aanwezigheid van waterrallen. Er zitten er meer in
de struiken en er worden er vandaag drie gevangen waarbij, in tegenstelling tot
de afgelopen dagen, niet één terugvangst (wegtrek EN aankomst?). Vandaag ook
weer bezoek gehad van Barbara. Ze is behoorlijk actief aan het zoeken geweest
naar pestvogels op het eiland, maar kwam daarvan ontevreden terug. Wel had ze
bij de jachthaven een mooi groepje sneeuwgorzen gezien en heeft ze bij elkaar
zeker tien keer gepoogd om van ons te horen te krijgen dat de blauwstaart toch
nog aanwezig was en of we wel heel zeker waren dat ie er niet meer zat... De
laatste paar rondes leveren vrijwel niks op, maar in de eerste ronde in het
avonddonker wel twee waterrallen, een keep en een koperwiek. Het rallengeluid
draait weer en het is nu een bewolkte avond met een matige wind uit het
Zuidzuidwesten. De laatste rallenronde levert nog één waterral op en bij het
ontbladeren en sluiten van de grofmazige netten komt er nog even een kerkuil
kijken. Oh ja, vergeten in het verslag van gisteren: een atalanta druk
rondfladderend in de schapenweide.
Waarnemingen van vandaag: een groepje fraters, waterhoen bij kooi 8, minimaal
twee sperwers, een torenvalk, lichte trek oeverpiepers en verhoogde aantallen
staartmezen, sijzen en barmsijzen.
Groeten, Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp

15 november 2008
Wie kijkt wie nu aan?
In het schemer zit er niet één merel op het pad naar het gebouw, laat staan op
het grasveldje naast het gebouw. In de eerste ronde dan ook amper vogels, maar
des te meer blad. Frank Majoor is inmiddels gearriveerd voor de wadvogeltelling
en loopt de eerste ronde mee, daarna arriveert Holmer Vonk. Op de terugweg
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horen we in het elzenbos mezenalarm en zijn direct op onze hoede om af te
wachten of er iets door het bos komt jakkeren en mogelijk in het net vliegt... Dat
gebeurt! Laag over een omgevallen wilg komt een schim naar ons toegevlogen.
De vogel wil aanvankelijk de landing inzetten, maar bedenkt zich als ie water
onder zich ziet en klimt weer iets om vervolgens in het net te springen. Het blijkt
een houtsnip. Een geslaagd sprintje brengt de vogel in m'n handen en het blijkt
een exemplaar te zijn die in 2006 door Henk Luten is geringd en in dat seizoen
nog één keer is teruggevangen en daarna niet meer. En waar hebben we deze
vangst feitelijk aan te danken? Aan de twitchers die ook al met de boot van 07:15
uur arriveerden en net voor deze vangst hun posities in het bos innamen. Zij
moeten daarbij deze houtsnip hebben opgepest. Bij terugkeer van de volgende
ronde moeten we ze toch verzoeken om even afstand te houden al blijkt dat er al
iemand met z'n voeten in het water op 3 meter afstand van een net aan de
overkant van de sloot staat. En dat voor een mogelijk nog aanwezige vogel die al
vier dagen niet meer is gezien. In het tweede net van sectie 1 heeft ook nog even
een houtsnip gehangen, deze zien we zich nog snel onbeholpen uit de voeten
maken onder de braamstruiken naast de strandwagen. In de eerste ronde hebben
we de grofmazige netten in de schapenweide opengezet, maar na twee rondjes is
de wind al dusdanig aangewakkerd dat we deze maar weer snel ontbladeren en
sluiten. Er is maar heel weinig zichtbare trek. Toch zijn er vanochtend duidelijk
meer koperwieken in het glop aanwezig en horen we wat vaker een zwarte mees.
Ook de staartmezen zijn weer talrijk aanwezig, alsmede een aantal kleine
groepjes pimpels. Deze beide soorten beperken hun aanwezigheid grotendeels tot
het foerageren in de knoppen van de wilgentoppen die helaas een paar meter
boven de netten uitsteken. In de middaguren, als Evert Jan een rondje meeloopt
zien we nog ineens een groep van zo'n 150 houtduiven heel laag en op volle
snelheid over de vangbaan pal zuid passeren. In de avondschemer laten zich nog
twee koperwieken verleiden om in de buurt van het geluid te gaan slapen en zie
ik voor het eerst een tweetal wintertalingen in het vangterrein invallen voor de
nacht. Verder is er niks maar dan ook helemaal niks bijzonders te vermelden van
deze ornithologisch oersaaie dag in het Glop.
Groeten, Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp

16 november 2008
Van de 100.000-ste naar de 10.000-ste naar de 100-ste
Het was meteen vanaf de eerste ronde erg stil in het Glop. Maar goed, met de
harde wind die vannacht weer door is blijven staan was er weer opruimwerk
genoeg. Er was weer heel wat blad naar beneden gekomen. Slechts twee
koperwieken, twee merels (er hingen er vier tegelijk in de onderste baan van het
eerste net van sectie 2, maar slechts één belandde in een bewaarzakje) en een
zwartkop was de opbrengst van de eerste ronde. Daarna zou het niet veel beter
worden. Het wegharken van blad en elzenproppen onder de netten in het bos had
als resultaat dat er enkele vinken gevangen werden die op het zaad op het kale
pad foerageerden. Daarbij een terugvangst van een vink die door mijzelf op 28
Juli 2004 als eerste-kalenderjaarvogel was geringd en nu voor het eerst
teruggevangen; in z'n vijfde kalenderjaar dus. Er was vandaag duidelijk meer
activiteit van waterrallen; bij de vangsten meer ongeringden en de eerste
daarvan was de honderste van dit jaar, inclusief de voorjaarsvangsten. Een
mager seizoen met wel opvallend hoge aantallen terugvangsten van
waterrallen. De waterstand in het Glop is na een aantal dagen met vrijwel geen
neerslag van betekenis snel weer gedaald tot 10+ op de schaal van Gerrit(sen)
en dat moet niet veel lager worden als we nog rallen willen vangen. We zijn ook
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nooit tevreden, het mag niet te nat zijn noch te droog. Er vloog vandaag ook
weer een leuk groepje sijzen rond en op de scheiding van het bos en het hakhout
werden zes kleine barmsijzen tegelijkertijd gevangen. Verder totaal geen
barmsijzen in of over het terrein gehoord. De wind draaide na de middag op
nadering van een buitje vanaf de Noordzee van West naar Noordwest en nam
daarna toe tot 6-7 Bft. Op het vers afgewaaide eikenblad in de schapenweide trof
ik vanmiddag nog een rups van het klein koolwitje aan; da's wel een heel laat
timingsfoutje. In de middaguren hebben we hoogstens nog wat merels er
bijgesprokkeld en namen vooral de terugvangsten verder toe. In de laatste ronde
nog een boomkruiper terug en twee waterrallen en een merel en dat sloot weer
een dag met verder weinig vermeldenswaardigs af.
Groeten, Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp

Week 47
17 november 2008
Nieuwe hand- en baansoort
Het is een halfbewolkt tot heldere nacht geweest en de wind is vrijwel geheel
weggevallen. Al in het schemer worden daarom de grofmazige netten in de
schapenweide opengeschoven. Onderweg daarbij vier houtsnippen opspringend.
Daarvan vang ik er één die tijdens het openschuiven van de netten in de
schapenweide op 2 meter naast het grofmazige net opspringt en in het net keilt
dat ik net had opengezet. Verder in de eerste ronde nog negen andere vogels,
vooral merels (met overwegend goed vet) en het liet zich dus wederom
voorspellen dat die meteen weer door zouden trekken. Inderdaad, de tweede
ronde vrijwel geen merel meer in het vangterrein te zien.
Achterin het vangterrein bij sectie 5 hingen verspreid door de sectie vijf gorzen.
Het bleken vier rietgorzen waarvan één al een ring droeg (naar later bleek uit de
zeereep, aldaar begin oktober geringd door Joop van Ardenne) en een afwijkende
gors met
meteen
zichtbaar
roze poten,
veel meer
wit op de
buik en
witte
veertoppen
op de
armpendek
veren en
kleine
dekveren.
Hanneke
(zij stond
de vogel uit
te halen)
had er dus
een nieuwe
handsoort
bij. En ik ook, en de VRS ook een nieuwe baansoort want het was een BOSGORS!
Jeetje, prachtig... een laat beest, maar wat tekening betreft net zo mooi, zo niet
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mooier dan een dwerggors. De vogel is dus sinds de start van het vangen in het
glop door het VRS niet eerder gevangen, maar wel in de jaren dat de Vrije
Universiteit hier ringde. In de avifauna staan twee ringvangsten, op 4 Oktober
1973 en 24 September 1976. Mooi genoeg voor een fotopagina! Na het verrichten
van de noodzakelijke plichtplegingen zijn de lokale belangstellenden gebeld en
uitgenodigd de vogel nog even te komen bekijken voordat deze weer werd
losgelaten. Zo geschiedde. En dan is het toch altijd weer leuk om te zien hoe snel
men hier weet te komen terwijl we wegens ontbreken van de Kooiweg verstoken
zijn van vuilniswagen en dergelijke. In en boven het terrein is vandaag alleen
meer te merken van nieuwe aankomst in de zin van enkele groepen barmsijzen
en (nog steeds) een groep sijzen. Van die barmsijzen worden er twee gevangen,
en dat blijken nog niet de meest overtuigende vogels. Ze zijn duidelijk lichter dan
de echt bruine kleine barmsijzen die we afgelopen week vingen, maar hebben
toch niet de witte vleugelstrepen die de grote barmsijs heeft. Hopelijk vangen we
er morgen nog een paar zodat er wat meer vergelijkingsmateriaal is. Na in de
avond lange tijd de documentatie te hebben geraadpleegd houden we het er
vooralsnog op dat dit toch grote barmsijzen waren. Tegen 16:00 uur in de
middag merken we op meerder plekken in het terrein dat er sprake is van
vertrekkende koperwieken, wellicht vogels die even op het geluid zijn afgekomen
maar toch besluiten om te gaan vliegen. Enkelen worden daarbij tijdelijk
opgehouden maar kunnen na het verrichten van de door ons gewenste
handelingen alsnog pogen om morgen een eind zuidelijker op te komen
dagen. De laatste ronde levert tevens nog weer een houtsnip op, maar dat blijkt
de vogel die vanmorgen geringd is te zijn. In de avond nadert er regen uit het
westen en haalt de wind weer aan. Terwijl de regenradar anders aangeeft houden
we het toch droog, maar gaan voor de zekerheid om 22:00 uur de grofmazige
netten dicht. We hopen dat voorspelde storing van morgen van korte duur is.
Groeten, Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp

18 november 2008
Aankomst Merels en Rallen.
Aankomst! Op het grasveldje naast het gebouw zaten weliswaar weer totaal geen
merels, maar dat was puur toeval. In de netten van sectie 1 en 2 hingen er een
stuk of twintig. Zestien belandden er uiteindelijk op de ringtafel. In het bos ook
meerdere roepjes
van koperwieken
maar die bleven
naar snel bleek
maar even zitten
en vertrokken
daarna weer.
In sectie 8 meteen
vier barmsijzen,
duidelijk allemaal
grote. Mooi
contrastrijk
getekende vogels
met duidelijk meer
grijze en witte
invloed. Er zitten
twee mannetjes
bij met mooi roze
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op de borst; heel anders dan het warmere rood van de mannen kleine barmsijs
die we hier in de zomer als broedvogels vangen.
Ook meteen meer geknor van waterrallen in het riet en verdeeld over de dag
zullen we uiteindelijk de beste dag voor onze periode draaien, negen nieuwe en
één terugvangst. Bij die rallen een loeizwaar exemplaar van 156 gram, en ook
een eerstejaars exemplaar met een goed herstelde oude breuk halverwege de
tarsus.
Vanaf de tweede ronde begint het heel licht te motregenen. Op de rand van het
hoge bos en het hakhout zien we een grote groep van zeker honderd barmsijzen
die naar de toppen van de berken op de rand van de schapenweide vliegen.
Helaas hebben we er de rest van de dag niet één meer gezien. Tegen 10 uur
komt Ardie Noorman op bezoek met een eilander, gepensioneerd tandarts. Ardie
heeft een groot stuk appeltaart meegenomen voor het vieren van de vangst van
de bosgors. De vogel heeft zich vandaag niet teruggemeld, laat staan laten zien.
Wel zien we rond het gebouw de scandinavische tjif nog rondscharrelen op zoek
naar broodnodige energieleveranciers. Als Ardie met zijn gast een extra ronde
loopt gaat het harder regenen en in die regen zien we nog steeds merels
binnenkomen. Na de regen die om 11:45 uur vrij abrupt ophoudt begint de
bewolking vrij snel te breken en wordt het meteen snel rustiger met de vangsten.
De rustige tijd wordt weer doorgebracht met het verder wegharken van blad en
elzen onder de netten op het bospad. Wat vandaag vooral opviel was de vrijwel
volledige afwezigheid van staartmezen en goudhaantjes. Er zat sowieso weinig
aan kleinere soortjes in het terrein, laat staan bij de vangsten. Aan het eind van
de middag klinken er weer heel wat vertrek-roepjes in het terrein. Vooral merels
kiezen het luchtruim teneinde morgen wellicht ergens in Groot-Brittannië de
landing pas weer in te zetten. In de laatste ronde weten we nog acht merels
tijdelijk in de wachtkamer plaats te laten nemen. Daarbij een veteraan getuige de
al iets verbleekte ring met opschrift British Museum LONDON. Vandaag zien we
totaal geen houtsnippen; daar zal het zachte weer met 11 graden celcius wel van
invloed op zijn. In de avonduren draait het geluid van waterral weer, we kunnen
echter voor twaalf uur geen tiende rallenring aanleggen, maar zijn wel benieuwd
naar de dag van morgen. Waarnemingen: weinig, meerkoet in het moerasstuk in
de hoek van sectie 3 en 8, de genoemde groep 100+ barmsijzen, een groep
sijzen, enkele oeverpiepers en een waterpieper.
Groeten, Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp

19 november 2008
Oorverdovend stil in het Glop.
Een dag om heel snel te vergeten wat de vangsten betreft. Wel een dag met heel
mooi rustig weer voor een late herfst met een matige wind, kracht 4 uit
westelijke richting en een halfbewolkte lucht. In dat beeld kwam gedurende de
dag weinig verandering, net zoals in de vangsten... De eerste ronde leverde het
superaantal van één vogel op, een merel. De tweede ronde werd een forse
verbetering, twéé vogels, maar dat werd veroorzaakt door een opruimactie van
Hanneke. Ze was de berging van het veldlab aan het opruimen toen zij een
vogeltje aantrof dat dik onder het spinrag zat. Het bleek de scandinavische tjiftjaf
te zijn die in een onbewaakt moment naar binnen moet zijn gevlogen... Dan het
barmsijzenfront: we vangen vandaag één exemplaar en zien of horen er verder
helemaal geen één! In het terrein was het oorverdovend stil, hoogstens een klein
clubje staartmezen liet zich horen. En als het zelfs stil blijft als er een sperwerman laag over komt vliegen... Op de meteomast zat eventjes een buizerd. In het
riet zat vandaag op twee plekken een waterhoentje. Gedurende de gehele dag
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kwamen ze niet veel verder dan enkele meters van hun plek. Ook wat rallen
betreft moet er hoofdzakelijk wegtrek en vrijwel geen aanvoer zijn geweest want
we hoorden er weinig, om over vangen nog maar te zwijgen. Wel vingen we er
één uit 2007 terug en die liet middels de terugvangstlijst in de database een heel
leuk patroon zien. In beide jaren werd de vogel tot twee maal toe op exact
dezelfde datum gevangen en bij de gewichten was te zien dat de vogel in beide
jaren enige tijd hier rondhing, vervolgens aan het opvetten ging en op de laatste
vangdag een gewicht van circa 145 gram had. Hoe veel beter kun je de waarde
van het Groene Glop als opvetgebied geïllustreerd krijgen... Bij de
wegwerkzaamheden leek het er op dat er vandaag gewerkt werd aan het plaatsen
van een nieuwe duiker onder de weg door. De doorstroming is op dit moment
goed, te goed zelfs want de rallenkooien en dus het grootste deel van de
vangopstelling buiten de sloot staan al weer bijna droog. In de laatste ronde
wordt er nog maar één merel gevangen, maar is er nog wel een leuke
waarneming. Een kleine zilverreiger komt laag over het vangterrein vliegen en
lijkt even te twijfelen of ie bij het plasje onder de netten in de schapenweide zal
landen. Toch vervolgde de vogel z'n koers in westelijke richting en zal
vermoedelijk een slaapplekje bij de Westerplas zoeken. In de laatste rallenronde
van 23 uur halen we nog één waterral uit één van de kooien en is de wind
inmiddels zoveel harder geworden dat we bij het sluiten van de grofmazige
netten nog een kwartiertje eikenblaadjes kunnen peuteren. Het begint op te
schieten met de bladval van de eiken, maar er zit zeker nog een kwart tot een
derde aan de meeste eiken rondom de netten van sectie 6.
Groeten, Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp

20 november 2008
Een heel stille verjaardag
Zei ik gisteren dat het een dag was om snel te vergeten? Schrijf daar de dag van
vandaag maar bij. Alhoewel... de eerste ronde had wel mooi twee vogels
tegenover gisteren één. De tweede stelde echter weer zwaar teleur en daarmee
verging dan ook alle hoop op verbetering ten opzichte van de zeer magere dag
van gisteren. De wind was aanvankelijk met 4 Bft nog matig te noemen maar
nam gaandeweg de ochtend snel toe. Na de middag begonnen er vanuit het
Noordwesten buien het eiland op te schuiven en daarmee nam ook de wind toe.
Aan het eind van de middag stond er zelfs een korte tijd 8 Bft. Over zowel de
vangsten als de waarnemingen van vandaag valt weinig te zeggen. Vangsten
waren er amper en vermeldenswaardige waarnemingen nog minder. Wel werd
vandaag de eerste merel met oude ring gevangen. Dan bedoel ik de merels die
zich altijd ineens in het staartje van het najaarsseizoen laten zien terwijl ze in de
jaren daarvoor ook alleen in diezelfde periode gevangen zijn en niet in de
maanden juli t/m oktober. Zo ook deze, een merel die op 22 okt 2004 alhier door
André Duiven werd geringd, daarna nog één keer op 9 Nov in datzelfde seizoen
werd teruggevangen en daarna alleen nog op 24 Nov 2007 en dus nu op de 20ste November. Dat geeft je te denken: is het een eilander vogel die elders op het
eiland heeft gebroed en hier overwinterd, is het een Scandinavische of oostelijke
vogel die hier overwinterd of is het een Scandinavische of oostelijke vogel die hier
in dezelfde periode doortrekt? Dat zullen we alleen met zekerheid weten als we
zo'n vogel een keer van elders teruggemeld krijgen of er eens een keer een
langdurig werkende zender aan kunnen hangen. Toekomstmuziek? Wie weet, er
wordt steeds meer mogelijk en betaalbaar... Aan het eind van de middag is het
weer zover aan het verslechteren dat we besluiten om een uur voor donker de
netten alsnog voor het grootste deel te sluiten. Alleen de netten van sectie 3, 4, 5
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en 8 blijven openstaan. In de avond knapt het echter al weer aanzienlijk op en
kunnen we in het dorp bij hotel v.d. Werf het enige heugelijke feit van deze dag
vieren: Hanneke's verjaardag.
Groeten, Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp

21 november 2008
Wind, hagel en sneeuw...
De dag begon met het uitzetten van het nachtgeluid en het ontproppen van de
gesloten netten in het bos, om vervolgens achteraan in het veld de resterende
netten te sluiten. Het spookt op dat moment al een tijdje buiten en omdat het
voor het grootste deel van de nacht al geregend en hard gewaaid heeft en
voorspeld wordt dat het alleen nog maar frequenter zal gaan regenen en dat er in
de loop van de dag kans is op een Noordwesterstorm is dat de enige optie die nog
over is. Tijdens het sluiten van de netten komt bij het meteoveld toch nog een
keer één (of de) kleine zilverreiger overvliegen. We besluiten om de rallenkooien
vangklaar te laten staan en daar zitten vandaag verspreid over de dag toch nog
drie rallen in, één nieuwe vogel en twee terugvangsten van afgelopen week. In de
loop van de ochtend verslechterd het weer inderdaad en rond de middag giert de
wind met kracht 8 Bft om het veldlab en beginnen de eerste winterse buien het
eiland op te komen. Eerst bestaan ze uit hagel en daarna zit er af en toe sneeuw
tussen. Aan het eind van de middag neemt de frequentie van de buien wat af,
maar de wind blijft onveranderd hard, 7 Bft. Het wordt dus uiteindelijk een dag
zonder netvangsten en voor morgen ziet het er niet veel beter uit.
Groeten, Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp

22 november 2008
Hagel en natte sneeuw...
Vanochtend ging het buiten nog dusdanig tekeer dat we besloten om ons nog
eens lekker om te draaien in het warme bed. De sneeuwbuien die het binnenland
vannacht en overdag geteisterd hebben, vielen hier in de vorm van te natte
sneeuw om een wit dek te veroorzaken. Hoogstens lagen er een paar witte
randjes van de resten hagel. Na de middag knapt het wat op en besluit ik om
alvast weer een paar netten naar binnen te halen. Ondertussen vliegt er in het
bos een opvallend bonte buizerd laag uit de wilgen weg. Als het grofmazige net
open had gestaan... Dat geschiedde vanaf dat moment dus. Achteraan bij sectie
5 stoof een sperwerman over de struiken en nu kwam er wat meer reactie van
hoofdzakelijk staartmezen uit de struiken. Tijdens de eerste ronde naar de
achterste rallenkooi komen er 2 eksters uit de struiken gevlogen. De netten
hebben amper een dag dichtgezeten en meteen weten ze dat en durven tussen
de netten te komen. De rallenkooien bleven vandaag de gehele dag leeg, hoewel
er toch weer meerdere rallen in het veld te horen waren. Vanaf ongeveer 15 uur
is het weer dusdanig geluwd dat het de moeite waard lijkt om een aantal netten
in het bos en sectie 7 weer open te zetten. Er zitten dan inmiddels weer wat
lijsters in het bos en even hoor ik ook een wat afwijkend lijsterroepje. Dat maakt
helemaal nieuwsgierig. Maar een tijdje spieden door de wilgentakken in het bos
levert niks bijzonders op en ook de vangsten blijven beperkt tot een paar merels
en een koperwiek. Bij die eerste vangsten voor vandaag zit echter wel vogel
nummer 7777 die dit jaar alhier een ring aangelegd krijgt. Evert Jan is nog op
bezoek geweest en heeft geholpen met het afbreken van netten. Bij het vallen
van de duisternis is sectie 6 in z'n geheel opgeruimd en zijn de netten van sectie
5 op de eerste drie na ook weg. In de avonduren neemt de buienfrequentie van
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vooral hagelbuien weer flink toe en volgt er ook nog even onweer met één flinke
klap en een paar keer weerlicht.
Groeten, Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp

23 november 2008
Waar blijft die sneeuw nou?
Het is vannacht nog lang onrustig geweest, maar bij het openschuiven van het
grofmazige net is het in het halfschemer droog, staat er nog maar een zwak
windje en liggen er hoogstens nog een paar witte randjes van natte sneeuw en
hagel langs de paadjes. Bij de eerste ronde zitten er op het grasveld naast het
veldlab een stuk of tien merels. Deze stuiven plotsklaps opzij en al snel blijkt dat
de zwarte kat die hier al het hele seizoen rondhangt daar de oorzaak van was. Bij
de eerste ronde hangen er in het bos een stuk of zes merels. Verder niet veel
bijzonders in de resterende netten van de secties 0 tot en met 3, 7 en 8.
Maar in het ene grofmazige net dat ik in de schapenweide op de heenweg
openschoof hangt ineens iets groots en nogal wits in de onderste baan.

Het blijkt een kerkuil, en wel een behoorlijk mooi witgekleurd beest. Meestal zijn
dat de mannetjes. De vogel heeft al een wat verbleekte ring en dat zal er
waarschijnlijk weer één zijn die door Kees van der Wal bij één van de boeren op
het eiland is geringd want de ringserie lijkt erg veel op de series van andere
kerkuilen in onze database die ook van hem afkomstig waren. Er blijkt naast de
lichte aankomst van merels ook duidelijk weer aankomst te zijn van barmsijzen.
Bij de eerste ronde hoor je ze al weer rondvliegen en bij de volgende rondjes zien
we telkens één of twee groepjes van een dertig tot vijftig exemplaren over het
hakhoutstuk rondvliegen. Ze gaan telkens even in de toppen van de hoge berken
zitten maar willen maar niet naar beneden komen om te foerageren op het
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elzenzaad dat inmiddels door het ruige weer van afgelopen weekend op de paden
is komen te liggen. In de loop van de ochtend vangen we er toch twee en dat
blijken weer mooi lichte exemplaren te zijn, duidelijk grote barmsijzen op alle
maten en uiterlijke kenmerken. Gedurende de dag gaan we verder met het
opruimen van de netten en we halen de secties 3,4, 9 en 0 binnen. De sneeuw
die vandaag over het grootste deel van het land trok is aan ons voorbij gegaan.
Vlak voordat het sneeuwfront vanuit het Westen het eiland zou bereiken begon
het af te buigen en een licht draaiende beweging tegen de klok in te maken. We
zagen onder het opruimen en rondjes lopen door dus wel prachtige donkerblauwe
luchten in de omgeving van het eiland maar bleven zelf onder een 6/8 bedekte
lucht met zelfs nog even cumuluswolken zitten. Pas in het donker tegen een uur
of 18:00 in de avond begint het hier licht te sneeuwen. We zijn vandaag
overigens weer een grensje overgegaan. Vandaag werd de 10.000 ste vogel voor
2008 ingeklopt, inclusief de voorjaars- en de terugvangsten dus. Waarnemingen:
waterpieper, rouw(?)Kwikstaart, enkele oeverpiepers, jagende man sperwer, trek
van enkele groepjes spreeuwen pal zuid, minimaal vier verschillende groepen
barmsijzen en daarvan ook veel losse individuen en clubjes tot vijf stuks.
Groeten, Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp

Week 48
24 november 2008
Gewoon vet cool random old school wetenschappelijk bezig zijn...
Het heeft dan toch ook hier aan het eind van de nacht iets gevroren. Het gras en
de bladeren knisperen onder de laarzen als de eerste ronde langs de netten
ingezet wordt. Er lijkt totaal geen aankomst te zijn want het is weer heel stil in
het terrein. Op de terugweg hangen er echter toch nog een paar merels, een
koolmees en tevens een late zwartkop. De zwartkop blijkt zelfs behoorlijk veel vet
te hebben en weegt 21,1 gram. De volgende ronde zorgt voor iets meer leven in
de brouwerij, er hangen dan ook twee goudhaantjes in het bos en er blijkt weer
eens een houtsnip tegen het grofmazige net in het bos te zijn gevlogen, maar
deze is ditmaal niet blijven hangen. Af en toe wordt er een enkele barmsijs gezien
en gehoord en slechts één keer zie ik een groepje van vijf exemplaren over
komen vliegen. Wederom blijven ze echter allemaal hoog in de toppen van de
elzen en/of de berken zitten. Pas in de middag wordt er één exemplaar gevangen,
maar daar blijft het weer bij. Tijdens het lopen van de rondes van vandaag
ontmantel ik iedere maal een deel van één van de rallenkooien. Een heel
gepeuter waarbij je onvermijdelijk je handen openhaalt aan de scherpe punten
van de gaasranden. Tot iets voor 12:00 uur houden we het droog, maar dan
drukt zich een bui met hagel en natte sneeuw vanaf de Noordzee het eiland op.
Wel weer een prachtig gezicht met die dreigende donkere lucht en de plotseling
opkomende wind die voor zo'n bui uit gedreven wordt. De buiigheid houdt na de
middag aan en zal tot in het donker voortzetten met om het kwartier tot half uur
een kort buitje. Als ik naar de schapenweide loop om daar het laatste grofmazige
net weg te halen blijkt daar op de valreep toch nog een vogel te hangen. Het gaat
om een eerstejaars houtduif waarbij al wel heel mooi de verschillen tussen
ongeruide veren van het jeugdkleed en de verse grijze veren van de
postjuveniele rui te zien zijn; de vogel heeft ook al drie armpennen geruid.
Als ik 's middags tussen het hakhout sta te sjorren aan een stuk gaas van de
wiek van een rallenkooi hoor ik het onmiskenbare rinkelende geluid van een
pestvogel. Door de dichte vegetatie om mij heen kan ik niet plaatsen waar deze
vogel zich rond de netopstelling bevindt, laat staan dat ik kan zien of het er meer
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zijn dan één. Als ik om mij heenkijk gaat m'n mobiel over en weet Hanneke te
melden dat ze vanuit het veldlab een bokje op de klinkervloer ziet lopen, pal
naast de ringtafel. Nou ja zeg... het moet niet gekker worden... als ik ter plaatse
kom staat de vogel op de rand van het waterplasje onder de wilgen voor de
ringtafel. Ik hoef maar iets buiten de deur te komen en de vogel gaat er als een
speer vandoor. Leuke waarneming zeg! Onderweg naar deze vogel haal ik ook
nog een late tjiftjaf uit het eerste net achter het gebouw. Het is een vogel in het
normale kleed dat we van onze eigen tjiffen kennen. Net als de zwartkop van
vanochtend is deze vogel in prima conditie met aangelegd trekvet. De
pestvogel(s) wordt/worden de rest van de middag niet teruggezien of gehoord.
Aan het eind van de middag als het begint te schemeren is er prachtig vertrek
van merels te aanschouwen. Rustig klimmen de vogels in groepjes van drie tot
vijf stuks sjirpend naar grotere hoogte, aldus in Zuidwestelijke richting
wegvliegend van het eiland. Bij de ronde omstreeks dat moment vang ik in het
bos de LONDON-merel van afgelopen week nog terug. De vogel is 4 gram lichter
dan vorige week, maar is nu ook 4 uur vroeger op de dag gevangen. Verder
wordt er nog ene winterkoning uit het voorjaar van 2006 teruggevangen. Dat
exemplaar is een echte jaarrond-vogel te noemen want hij is in zo ongeveer
iedere maand dat we hier vangen wel ene keer op de weegschaal geweest. Zo
niet wat betreft de vink met een ring uit 2007. Deze is in dat jaar alleen op 18
November gevangen en in dit jaar alleen vier keer in Juni en nu pas weer
opnieuw. Bij het vallen van de duisternis zijn de rallenkooien allemaal ontmanteld
en staan alleen de mistnetten van de secties 1, 2, 7 en 8 nog. Morgen zijn die
ook aan de beurt om opgeruimd te worden en dan zit het seizoen er voor ons al
weer op.
Groeten, Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp

25 november 2008
De laatste vangdag van het seizoen op Schier
De laatste vangdag. Met de resterende netten van secties 1 / 2 / 8 en de helft
van 3 is nog doorgevangen tot 11 uur. De netten van sectie 7 bleven nog iets
langer staan in verband met het geluid dat vandaag bij die sectie duidelijk meer
resultaat bood. Er was (met de vogeltrekverwachting van Hans van Gasteren op
40 % in het achterhoofd) gehoopt op aankomst van nieuwe merels en wellicht
nog meer grote barmsijzen en / of pestvogels, maar bij de eerste ronde bleek al
snel dat daar niet veel van terecht zou komen. Zou de aangekondigde trek dan
hoog over zijn gevlogen of nog vliegen? Zou best kunnen want we hadden het
prachtigste weer van de hele periode die sinds 8 november achter ons ligt. Geen
vorst, maar 5 graden bij aanvang van de dag om 7:20 uur, een zwak windje van
3 Bft uit Noordwestelijke richting, prachtig geraas van de branding op de
voorgrond en een opkomende zon die na 10 minuten weer achter de wolken
verdween maar later in de ochtend weer terugkwam. De vangsten begonnen
echter heel negatief want vlak voor vertrek voor de eerste ronde zag ik bij het
scoren van de gazonmerel-index dat de zwarte kat op het pad van sectie 1 zit.
Voordat ik ter plaatse ben blijkt hij al aan een vogel in het net te zitten sjorren en
ik kom te laat. Hij heeft al een merel doodgebeten die in de onderste baan van
het net hing. Ik heb de dode vogel naast het net neergelegd en als ik terugkom
van de ronde blijkt deze al te zijn verdwenen. Dat zorgt er in ieder geval voor dat
de kat vandaag niet direct een 2e poging hoeft te ondernemen. Kl**ten blijft het
echter… De vangsten vallen vies tegen en om 9 uur beginnen we met het
binnenhalen van de eerste netten van de resterende opstelling. Gedurende die
ochtend vliegen er wel weer een aantal barmsijzen boven het terrein rond, maar
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al veel minder dan gisteren. Toch vangen we er tijdens het afbreken nog 3 van.
Verder is er hoegenaamd niks te melden, of het moet zijn dat er nog weer een
roodborst afscheid kwam nemen nadat deze in de opbouwperiode door mijzelf als
1e jaars in jeugdkleed was geringd en in de tussenliggende periode nog 3 andere
ringers met een bezoek vereerde. Om 14 uur gaan ook de laatste netten de
zakken en vervolgens de kast in.
We hadden een gemiddeld te noemen jaar met bovengemiddele vangsten van
heggenmus (365 ex.) ,de invasie-achtige vangsten in de week van Joop van
Ardenne, roodborst (443), houtsnip (14), sperwer (11) en koekoek( 6 ) mede
dankzij de grofmazige netten , boomkruiper (17) en koperwiek (1171), maar ook
sterk lager dan gemiddelde aantallen van soorten als fitis (744), merel (984),
vink (274), keep (42), groenling ( 1 !) en waterral (122). Als we bij de koolmezen
(119) nu al zouden kunnen zeggen hoeveel er 'eilanders' waren (we hebben al
terugmeldingen van exemplaren van elders binnen) dan was duidelijk te
concluderen dat de lokale koolmezen het dit jaar heel slecht hebben gedaan EN
dat de enorme invasie van kool- en pimpelmezen die Nederland in Oktober
overspoelde aan Schier grotendeels voorbij is gegaan. De pimpel (252) zat hier
net boven gemiddeld. Uitzondering op kool- en pimpel vormde de zwarte mees,
maar met 27 exemplaren kun je nog niet spreken van een lokale invasie.
Hoogtepunten van dwaalgasten en schaarse doortrekkers waren dit jaar de
dwerggors, blauwstaart en bosgors, ook een matig lijstje te noemen. Opmerkelijk
is wel de trend van stijgende aantallen bladkoninkjes (recordjaar met 29)
ondanks een enkel dipjaar toch een trend van toename. We zullen zien wat 2009
weer brengen zal, tot dan!
Groeten, Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp
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Jaarstaat 2008
Groene Glop
Baardmannetje
Bladkoninkje
Blauwborst
Blauwstaart
Boerenzwaluw
Bonte Vliegenvanger
Boomkruiper
Boompieper
Bosgors
Bosrietzanger
Braamsluiper
Buizerd
Dwerggors
Fazant
Fitis
Gekraagde Roodstaart
Goudhaan
Grasmus
Grauwe Vliegenvanger
Groenling
Grote Barmsijs
Grote Bonte Specht
Grote Gele Kwikstaart
Heggemus
Houtduif
Houtsnip
Huismus
IJsvogel
Keep
Kerkuil
Kleine Barmsijs
Kleine Karekiet
Kneu
Koekoek

1
29
5
1
26
54
17
5
1
12
75
5
1
1
744
57
356
26
18
1
14
6
4
365
7
14
1
8
42
1
18
116
2
6
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Koolmees
Koperwiek
Kramsvogel
Kruisbek
Merel
Nachtegaal
Paapje
Pimpelmees
Putter
Rietgors
Rietzanger
Roodborst
Sijs
Sperwer
Sperwergrasmus
Spotvogel
Spreeuw
Sprinkhaanzanger
Staartmees
Tjiftjaf
Tjiftjaf spp abietinus
Tuinfluiter
Vink
Vuurgoudhaan
Waterhoen
Waterral
Winterkoning
Witte Kwikstaart
Zanglijster
Zilvermeeuw
Zwarte Kraai
Zwarte Mees
Zwarte Roodstaart
Zwartkop

119
1.171
3
1
984
1
2
252
3
48
16
443
113
11
1
45
2
7
100
319
3
179
274
24
2
122
112
3
335
1
2
27
1
1.071

Totaal
Aantal (s)sp

7.836
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