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Week 30 

 
20 juli 2009 

Geen netten open, wel vogels! 

Gisteren op het eiland aangekomen en vandaag hoofdzakelijk bezig geweest met 
boodschappen halen en settelen in het Glop. De baan voor het grootste deel 
gemaaid en nog weer wat takken die na de week van Kees zijn gaan overhangen 
weggeknipt. Na de middag kwamen er twee eilander meiden op bezoek met een 
doosje met daarin 2 jonge Huiszwaluwen. Het nest waarin ze zaten was van de 
muur gevallen en de andere drie jongen waren inmiddels al door de kat gepakt. 
Ze hadden Bauke Henstra niet kunnen bereiken om te regelen dat ze naar de 
vogelopvang te laten brengen. Dus kwamen ze maar naar ons, maar wij kunnen 
er ook niks mee. Het waren jongen van een dag of 10 oud dus daar moet nog wel 
wat aan te redden zijn. Ze wisten van het bestaan van het vogelringstation af via 
meester Ardie. Wat zal hij trots op ons zijn was de reactie van één van hen. Ze 
zijn vervolgens naar het politiebureau gegaan om daar vervoer te regelen, maar 
naar later bleek is het politiebureau ‘s middags gesloten... Hopelijk zijn ze nog 
een surveillancewagen tegengekomen. Vervolgens hebben we nog bezoek gehad 
van Bram Ubels die een adulte Zilvermeeuw met de hand ving. Die vogel moet 
echt even niet op z’n hoede zijn geweest want hij had wel een goede conditie; die 
verliet het Glop dus WEL met een ring... Vanavond hebben we in het donker de 
netten opengeschoven en gaan we morgenochtend voor een halve dag vangen, 
we zullen zien wat de dag brengt.   
Groeten, Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp 
 
 
21 juli 2009 

Nieuwe broedvogelsoort in het Glop! 

Gisteravond in het donker alle netten opengezet. De netten van sectie 6 en de 
grofmazige netten staan nog niet. Er staat vanochtend bij aanvang vrijwel geen 
wind, een strakblauwe hemel en er zit een klein beetje dauw op een paar netten 
van sectie 7. De eerste ronde levert 26 vogels op, zoals te verwachten zijn 
daarbij Fitis en Tjiftjaf de hoofdmoot. De tweede ronde 22 vogels. En zo 
sprokkelen we de hele ochtend lekker door tot net na de middag de eerste 
voorspelde bewolking over het eiland schuift en de wind inmiddels is 
aangewakkerd tot ZW 3-4 bft. Leuke vangsten van vandaag: wederom enkele 
juveniele Blauwborsten, een adulte Gekraagde Roodstaart vrouw en later een 
juveniel, enkele Kleine Barmsijzen en een juveniele Putter. In de laatste ronde 
hangt er een compleet geplukte bout van vermoedelijk een Merel in het één na 
laatste net van sectie 7, sperwerwerk? Net zoals vorige week zitten er tussen de 
tjiffen weer jonge vogels die teruggebracht moeten worden naar de vangplek 
omdat de vleugels nog niet eens volgroeid zijn. Bij de waarnemingen een groepje 
van zo’n 20-30 Groenpootruiters recht uit het noorden, een Kruisbek overvliegend 
richting ZW en een tijdje een Grote Bonte Specht ter plaatse in de hoek van 
sectie 1 naar 2, eigenlijk hier een heel traditionele plek te noemen. De hele 
ochtend zitten er twee jonge roofvogels om voer te bedelen in de rij berken 
tussen sectie 4 en de schapenweide. Als we na het sluiten van de netten om 
13:30 uur even ter plekke gaan kijken blijken er twee vliegvlugge Haviken op de 
heksenbezems in de berken te zitten. Twee grote heksenbezems zijn bezaaid met 
een krans van veren van prooien. Als we even onder de bomen staan te kijken 
ontdekken we aan de oostzijde van het bosje het nest. Voor het eerst hebben we 
dus een broedgeval van de Havik midden tussen de netopstelling gehad!
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We verzamelen een 
voorraad braakballen 
en veren van 
verschillende soorten 
prooi. Daarbij zitten 
de volgende soorten: 
Groenling, Merel, 
Wintertaling, 
Scholekster, Kauw 
(veel), Kokmeeuw 
(veel), Turkse Tortel, 
Waterral, Spreeuw, 
Waterhoen, vrouw 
Torenvalk en kip. Van 
die laatste liggen ook 
beide poten op het 
nest. De braakballen 
leveren geen ringen 

op. ’s Middags is Wim Penning nog langsgeweest met een prooirest waarvan hij 
wil weten welke soort dat is geweest. Het blijkt een vleugel van een Waterral te 
zijn. In de avonduren maken we nog een fietstocht over het eiland en zien in de 
stuivende duinen nog een actieve kolonie Oeverzwaluwen, op het strand nog een 
paartje Scholeksters die nog een nest met eieren of kleine jongen moeten hebben 
liggen en zien een Aziatische Goudplevier. De wind is vanavond gedraaid naar het 
zuidoosten en laat op de avond hebben we even een korte bui. Ondanks dat de 
buienradar vandaag regen boven Schier aangaf bleef dat beperkt tot enkele 
spetters.   
Groeten, Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp 
 
 
22 juli 2009 

Weer een vogel zonder de netten open te zetten 

Vandaag verder gegaan met het voltooien van de opstelling. Kortom, vandaag 
sectie 6 neergezet. Morgen willen we weer een vangochtend gaan houden, dan 
dus met alle netten. Tijdens het lopen van een rondje langs alle gesloten netten 

vloog er vanmiddag 
één van de jonge 
Haviken op van het 
pad onder het  
allerlaatste net van 
sectie 5. Hij kon 
moeilijk hoogte 
krijgen en bleef 
ondanks de ferme 
vleugelslagen hangen 
tussen de jong 
uitgelopen 
wilgentakken. Dat gaf 
mij net tijd genoeg 
om een sprint te 
trekken en de vogel 
met de hand te 
vangen, een prachtige 
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vrouw. Meteen daarna bleek wel waarom zij zo moeilijk wegkwam. De krop van 
de vogel puilde uit van het vlees dat net naar binnen gewerkt was. Vanavond 
hebben we in het donker de netten weer allemaal opengeschoven om morgen te 
gaan vangen. Precies op het moment van terugkomst bij het gebouw begint het 
te regenen; in het hele land plenst het op dat moment al behoorlijk. Maar goed, 
de verwachting is dat dit regengebied vannacht volledig passeert dus daar hopen 
we dan maar op... 
Groeten, Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp 
 
 
23 juli 2009 

Blauwborsten en Fitissen 

Vanmorgen regende het nog net een beetje na bij het vertrek voor de eerste 
ronde om 05:45 uur. Dus nog niet zo veel activiteit bij de vogels. Maar toch 
kwamen we met 19 vogels terug. De jonge Haviken zaten alle drie weer op hun 
zitposten in de nabijheid van het nest en schreeuwden al weer om vreten. De 
tweede ronde was net iets succesvoller met 26 vogels. Ook vandaag weer een 
aantal Blauwborsten, waarvan de meeste terugvangsten van eerdere vangsessies 
dit seizoen. Allemaal jonge vogels, maar duidelijk van twee generaties nestjes 
met twee vogels die de postjuveniele rui van de lichaamsveren al voltooid 
hadden. Vandaag was er overduidelijk meer activiteit van Fitissen met daarbij 
toename van adulte vogels en ook twee vogels met oude ringen. De één is in 
2007 geringd als na 1 kj en nu voor de derde keer teruggevangen (laatste datum 
28 Juli) en de andere uit 2005, als 1e kj geringd en inmiddels zes keer terug-
gevangen; ieder seizoen aanwezig met als laatste vangdatum 5 augustus. In de 
derde ronde een Kleine Karekiet met een onbekende Arnhem-ring, een man die 
dit seizoen nu voor de vierde keer is gecontroleerd. Eén van de Haviken heeft een 
halve meter naast het net een Turkse Tortel zitten plukken en heeft er, getuige 
de krans van veertjes, ook kort mee in het net gehangen. In de volgende ronde 
zien we de resten van de tortel op één van de heksenbezems liggen... Vandaag 
zit er ten Noorden van de vangopstelling ook een jonge Buizerd te pieuwen. Nu 
kun je pas duidelijk het verschil in de bedelroep horen tussen Buizerd en Havik. 
Rond het middaguur komt de jonge Buizerd laag over het gebouw vliegen en zit 
er een tijdje één van de jonge Haviken in een berk langs het pad naar het 
gebouw. Een kakafonie van alarmerende Merels, Vinken en mezen verraden haar 
aanwezigheid. Om 11:30 uur zakken de vangsten in tot minder dan één vogel per 
100 meter net en om 13:30 uur beginnen we de netten dicht te schuiven. Het is 
dan inmiddels ook vanaf 12:45 uur begonnen met periodes van lichte regen en 
daarbij is een ZW wind op komen zetten. Het is tijdens de gehele vangsessie 
volledig bewolkt gebleven, maar na de passage van het regenfrontje na de 
middag klaart het op en blijft het zonnig tot in de avond. We hebben vandaag 
ontdekt dat het begrazingsgebied van het Groenglop inmiddels aan de oost- en 
noordzijde is verlegd tot vlak achter de netopstelling; een groot deel van het bos 
ziet er daar nu al een beetje uit zoals de schapenweide; dat kan volgens mij voor 
ons nog wel eens positief uitpakken... In de avond zijn we nog even naar de 
veerdam gefietst voor een poging tot oogsten van japanse oesters, maar komen 
daarvan met slechts drie oesters terug; nou ja, ‘t is niet niks... Er blijkt in de 
wadhoek achter het reddingsbootgebouw een slaapplaatsje te zijn gevormd van 
Witte Kwikstaarten. In die hoek en bij de fietsenstalling zitten er wel een stuk of 
100; daarbij ook een paar erg donkere exemplaren die richting Rouwkwikstaart 
wijzen... prachtig om te zien.   
Groeten, Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp 
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24 juli 2009 

Regen. 
 
 
25 juli 2009 

Een laat begin is het halve werk? 

Vannacht heeft het enorm geregend en trok er een stevig onweer over het eiland 
dat lang narommelde boven de Noordzee. Om 05:00 uur regende het nog en de 
netten bleven dus gesloten. Nadat de regen overging in buien en deze vervolgens 
ook oplosten hebben we vanaf 13:00 uur de netopstelling zonder secties 4 en 5 
voorzichtig opengeschoven. Dat bleek niet onverdienstelijk want het druppelde nu 
lekker door met vogels in plaats van regen. Vooral de fitisjes en tjiffen deden het 
goed. De jonge haviken hebben de gehele dag zitten schreeuwen om voer, met 
slechts een onderbreking van een uurtje nadat één van de ouders gezien werd en 
er een nieuwe prooi vanuit de polder het bosje in werd gebracht. Later bleek die 
prooi wederom een Kokmeeuw te zijn. Eén van de heksenbezems in de berken 
zag er uit als een kroonluchter en zou niet misstaan als trendy decoratie in een 
modern ingerichte living. Tijdens het lopen van een ronde door de schapenweide 
bleek er ineens één van de jonge Haviken op de onderste takken van een eik bij 
sectie 6 te zitten; ik stond er met m’n neus ineens op 2 meter bovenop. Gister-
avond hebben we nog in een omtrekkende beweging rond het Glop gewandeld en 
hebben in het oostelijke deel van het bos nog een tweede havikshorst gevonden. 
Het heeft er alle schijn van dat dit het nest is waar ze vorig jaar al hebben 
gebroed. We hebben daar immers vorig jaar in die hoek regelmatig een havik-
vrouw horen kekkeren. Het nest was dit jaar kennelijk door de ouders nog in 
gebruik als plukboom want we troffen hier een zak vol braakballen aan en veel 
veren en karkassen van vogels die dit jaar gepredeerd zijn. In de middag zo rond 
14:30 uur vlogen er ineens groepen Kruisbekken boven het Glop. Op het moment 
dat we naar boven keken zagen we nog net twee groepen al roepend bij elkaar 
clusterend en zo een groep van circa 50 vogels vormend. Een vijftal minuten later 
zag Hanneke nog een groep van circa twintig boven de schapenweide. Dat zou 
eventueel nog wel weer een afsplitsing van dezelfde groep kunnen zijn 
geweest. We vingen vandaag een adulte Tjiftjaf terug die vorig jaar in de zeereep 
was geringd en nu voor het eerst hier is gecontroleerd. In de avonduren komt 
Wim Penning bij het gebouw aangefietst en vertelt met een enigszins verbijsterde 
blik in z’n ogen dat hij een geringde jonge Blauwe Kiekendief op het dak van 
Visser zag zitten. En dat terwijl er wel honderd kinderen op het erf aan het spelen 
waren. Hij vroeg zich af of het een door ons geringde vogel zou zijn. Even later 
kwam hij nog weer terug om te melden dat de vogel volgens hem gewond of ziek 
zou zijn. We zijn even wezen kijken maar hebben niks aangetroffen, ook geen 
alarmerende zwaluwen, want die kun je wel verwachten als er zo’n vogel op het 
dak gaat zitten. De voorlaatste ronde leverde de welbekende avondopleving op 
met ineens nog weer 21 vogeltjes en eindigen we met een dagtotaal van 72 
vogels. Niet slecht na alleen in de middag en avond te hebben gevangen. De wind 
is in de avond vrijwel geheel gaan liggen, maar is daarvoor naar pal west 
gedraaid.  
Groeten, Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp 
 
 
26 juli 2009 

De eerste volle vangdag 

De wind is vannacht al weer iets aangewakkerd en stond weer overwegend in de 
ZW-hoek. Het is een redelijk heldere nacht geweest en de temperatuur zit om 
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05:00 uur op 10 graden. Op een paar plaatsen lichte dauw aan de netten, maar 
dat is snel voorbij. In de eerste ronde blijken de Haviken al weer flink aan het 
bedelen en dat deden ze om 04:00 uur ook al want de studentes hoorden de 
jongen toen ze thuiskwamen van het stappen in het dorp. De jonge Havik die 
eerder deze week met de hand werd gevangen hing vanmorgen in het grofmazige 
net op de rand van de schapenweide. Na controle van het ringnummer heb ik 
haar bij het net maar weer losgelaten hetgeen in dank werd aanvaard. Feilloos 
zeilde de grote vogel tussen de eiken door naar de voerplek bij de horst. De 
vangsten lopen vandaag weer lekker door en in de loop van de ochtend vangen 
we weer een nieuwe weeksoort. Vlak bij een dode els met daarin één van de oude 
nestholtes hangt een erg juveniele Grote Bonte Specht in het net. De vogel heeft 
nog het volledige juveniele kleed en is net begonnen met de postjuveniele rui. 
Het wordt verder weer een echte fitissendag met verder niet zo veel bijzonders te 
vermelden. Of het moet de waarneming van een Waterral zijn. Op het kruispunt 
van secties 3, 7 en 8 zit er één te roepen en wellicht was dat de veroorzaker van 
de kleine plonsjes die we voorgaande dagen af en toe hoorden en die we 
toeschreven aan een kikker. Omdat het vandaag al een stuk zonniger was dan in 
voorgaande dagen is er redelijk wat activiteit van insecten. We zien een aantal 
vers uitgeslopen atalanta’s, dagpauwogen, groot koolwitjes, een bruin blauwtje 
en vele koevinkjes en bonte zandoogjes. Bij de terugvangsten van vandaag een 
Zwartkop-vrouw die nu pas voor het eerst teruggevangen wordt na in Augustus 
vorig jaar hier te zijn geringd. Hetzelfde geldt voor een Tjiftjaf, maar dan met op 
drie dagen na een jaar verschil. Tegen alle verwachtingen in hebben we vandaag 
geen Kruisbekken waargenomen. Er blijken inmiddels al wel waarnemingen 
binnen te druppelen in Groot-Brittannië en op Fair Isle zitten 35 Witbandkruis-
bekken; waar leidt dit toe? 
Groeten, Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp 
 
 
Week 31 

 
27 juli 2009 

Het is Fitis wat de klok slaat 

Bij vertrek voor de eerste ronde horen we nog twee Haviken bedelend op de post, 
de ronde levert slechts vier vogels op, want er trekt net een regenbuitje over het 
eiland. De ronde daarna is er meer activiteit want het is weer droog. Wel is direct 
merkbaar dat er minder vogels in de struiken zitten. Vooral de Winterkoningen 
laten vandaag verstek gaan; hebben ze het inmiddels door dat we niet meer 
onderbreken? Gisteren leken de Blauwborsten dat al te begrijpen. Tijdens die 
tweede ronde beleefden we ook een onaangename verrassing. We hoorden aan 
het gekrijs van de Haviken dat er weer verse prooi werd aangebracht. Op het 
moment dat we langs het bosje met de horst liepen zagen we nog net een adulte 
vogel van één van de heksenbezems afvliegen, gevolgd door een op de grond 
ploffende prooi. Dat bleek een Turkse Tortel te zijn, maar bij nadering van de 
plek zagen we een veel grotere krans met veren. Even dacht ik een geplukte 
kerkuil te ontwaren maar toen ik beter keek zag ik twee grote gele klauwen met 
om één daarvan een ring. Het bleek de jonge Havikvrouw te zijn die we eerder 
deze week geringd hebben. Dan gaat er in rap tempo van alles door je hoofd; 
was de vogel dan toch niet helemaal in orde? Daar leek het helemaal niet op. 
Maar waarom is de vogel aangevreten? Het plukpatroon wijst gewoon op 
roofvogelpluk en van de kop was slechts het achterste deel van de schedel en een 
stukje van de hals te vinden. Of zou er dan toch sprake zijn van een tweede en 
rivaliserend paartje Haviken? We hebben geen idee... wel staat vast dat het een 
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roemloos einde is van een prachtvogel. Hoewel het aantal vogels per ronde 
minder is dan voorgaande dagen vangt het tot na de middag lekker door. We 
vangen een Spotvogel terug die in 2005 hier geringd is en nu pas voor het eerst 
teruggevangen wordt. Het mannetje hangt samen met twee jonge vogels in de 
hoek van de netsecties 8 en 9. Vandaag ook dezelfde Tjiftjaf van vorig jaar uit de 
zeereep nogmaals teruggevangen. Als het later een stuk zonniger en warmer 
wordt breekt toch de realiteit van het zomervangen aan: de eerte nulronde is een 
feit, gevolgd door een ronde met slechts 1 vogel in 500 meter net... In de 
middaguren zie ik nog een flits van een adulte Havik die uit het achterste net in 
de hoek van sectie 1 naar 2 springt. Een sprint in de hoop dat de vogel om de 
hoek nogmaals in het net springt blijkt ijdele hoop te zijn. Een uurtje later scheert 
er een Sperwer-man over het grasveldje naast de strandwagen. Hanneke heeft 
boodschappen gehaald en constateerde onderweg dat er op veel plaatsen 
vliegende mieren het luchtruim kozen; mierende meeuwen hebben we echter niet 
gezien. Op de margrieten naast het gebouw zitten vanmiddag drie kleine 
vuurvlinders en meerdere koevinkjes. Af en toe wil er een klein koolwitje van de 
bloemen profiteren maar die wordt fel weggejaagd door de territoriale koevinkjes 
of bonte zandoogjes. Tegen 15:00 uur bewolkt het in korte tijd en om 15:45 uur 
begint het voorzichtig maar gestaag te regenen. We zitten in de randzone van 
een groot regengebied dat van het westen naar het noordoosten van het land 
schuift. De eerste ronde die we in de regen lopen blijkt de vogels flink 
geactiveerd te hebben: 15 exemplaren! We blijven vrijwel continu lopen en de 
eerste beste ronde nadat het even droog is levert meteen weer negen vogels op. 
Zo ineens vangen we vandaag vijf vinken. Opmerkelijk als je het uitzet tegen de 
vangsten van deze soort tot nu toe. We merken wederom niets van Kruisbekken, 
maar Ardie weet vanavond te melden dat er over het dorp een klein groepje is 
waargenomen. In de avond is er net als voorgaande avonden weer lichte trek van 
Witgatjes. Morgen draaien we voor het eerst met gebruik van het daggeluid.  
Groeten, Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp 
 
 
28 juli 2009 

Een beetje minder... 

De ochtend begon met zware dauw. Het is de afgelopen nacht dus toch nog 
redelijk helder geweest. Er stond totaal geen wind, ook in de polder niet en dan 
kan het hier tot de boeren en badgasten wakker worden heel stil zijn... De eerste 
ronde leverde zeven vogels op en alsof het zo moest zijn herhaalde zich dat drie 
rondes achter elkaar om vervolgens terug te zakken naar twee rondes van vijf 
vogels en daarna tot aan het einde van de middag alleen maar minder. Toch is 
het weer een dag waarop er in de middag maar een paar rondjes zonder vogels 
gelopen worden. We vingen vandaag een Fitis terug uit 2006, deze is in ieder 
seizoen sindsdien één keer teruggevangen en was vorig jaar op 12 juli al veel 
verder met de hand-en armpenrui dan nu. Ook vingen we weer een juveniele 
Grote Bonte Specht, de tweede van het seizoen en een exemplaar met een 
behoorlijke partij bruin op de borst en buik. In de glopsloot treffen we op de buis 
van de duiker onder sectie 8 een groene kikker aan. Deze soort wordt in het 
beheerplan dat hier in de kast staat nog niet als waargenomen soort van het 
eiland genoemd. Volgens mij is door iemand binnen de groep in voorgaande jaren 
ook al wel een keer een groene kikker gehoord/gezien. Vanmiddag heb ik met 
Rob Bijlsma gebeld over de avonturen met de Haviken. Allereerst was hij 
verbaasd over het feit dat er nu nog niet zelfstandige jongen waren, maar hij 
begreep al snel dat de waddeneilanden een uitzondering zijn ten opzichte van de 
bossen van het binnenland. Het fenomeen dat ouders één van hun kinderen 
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doden was hem (nog) niet bekend. Het leek hem wel plausibel dat een kadaver 
op een vaste voerplaats, van welke vogel dan ook door een andere Havik wordt 
aangevreten, het zijn immers proteïnen. Een tweede paar binnen 100 meter 
afstand leek hem uitgesloten. 600 meter afstand tussen twee nesten is in het 
binnenland al dichtbij. Na dit telefoontje hebben we het nest van vorig jaar 
bezocht, zijn er met de lange ladder bijgeklommen en hebben geconcludeerd dat 
het inderdaad een oud nest moet zijn geweest waarop dit jaar prooi werd geplukt 
en waarop wellicht door de man van het paar werd geslapen. Een grote zak met 
braakballen leverde wederom niks op. Wel vonden we tussen de prooiresten een 
gedeeltelijk skelet van een bruine rat. Waarnemingen : één Buizerd 1 kj laag 
cirkelend boven het veldlab en Arnicaweide; distelvlinder; kleine vuurvlinder; 
nachtpauwoog; één groene kikker in de glopsloot.  
Groeten, Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp 
 
 
29 juli 2009 

De vetgraden nemen toe 

Na weer een mooi rustige nacht (en dan bedoel ik niet al die speur- en 
spooktochten die midden in de nacht in het bos worden gehouden) was het ook 
rustig in het Glop. Je kon bij de eerste ronde af en toe de verdorde blaadjes op de 
grond horen vallen. De beide jonge Haviken zaten al weer hardop te bedelen. Eén 
zat er weer op de plek van de horst en de tweede in het bos achter sectie 9 en 0. 
De vangsten vielen vandaag nog enorm mee terwijl het eigenlijk erg stil was in 
het vangterrein. Het viel wel op dat er ineens meer Braamsluipers aanwezig 
waren waarven een deel werd gevangen. En er was weer verhoogde aanwezig-
heid van Gekraagde Roodstaarten; vandaag (handig voor het verschil in 
leeftijdskenmerken) zowel een eerste kalenderjaar man in voltooid postjuveniel 
kleed als een man in vrijwel voltooid adult kleed. De aanwezigheid van de 
Waterral werd vandaag duidelijk gemaakt door de overduidelijke pootafdrukken 
op de duiker in de sloot. En Grote Bonte Specht nummer drie werd vandaag aan 
de rand van het bos gevangen. Wederom een juveniel exemplaar met ditmaal 
een werkelijk donkerbruin gekleurde borst en buik. Slechts heel vaag waren de 
fijne langsstreepjes op de borst te zien. Vandaag ook een heel jonge Tuinfluiter 
gevangen met een opgezwollen kop en een oog waarvan het knipvlies niet meer 
open kon; duidelijk één of andere ontsteking. Verdere terugvangsten : een adulte 
Merel-man die in twee jaar nu zesmaal is gevangen, maar alleen in het voorjaar 
en zomer. Een andere Merel, een vrouw, ook uit 2007, nu voor de zevende maal 
gevangen met als uiterste datum 25 september. En dan nog een Fitis uit 2007 nu 
voor de eerste maal teruggevangen. In één van de avondrondes zien we een 
juveniele Havik in één van de grofmazige netten in de schapenweide hangen, 
maar net als ik sprint vliegt de vogel al weg. Conclusie is inmiddels wel dat 
Haviken ook in de grofmazige netten niet snel vast zitten, we hebben deze week 
nu al drie ontsnappingen meegemaakt. De vogel blijkt tegen het net te zijn 
gevlogen met een rest van de maaltijd in de poten want onder het net treffen we 
een halve juveniele Houtduif. Wie weet komt ie er nog voor terug... Hanneke 
heeft aan het eind van de middag in de schapenweide pluimen van massaal 
uitvliegende mieren gezien; we hebben er geen noemenswaardige aantallen 
meeuwen op af zien komen. Vanmiddag hebben we nog twee oud-studenten van 
de VU op bezoek gehad. Ze waren met de kano via Engelsmanplaat het wad over 
komen peddelen om op het eiland herinneringen op te halen aan hun studietijd in 
het begin van de jaren zeventig. Hun zeekano-outfit doet mij terugdenken aan 
een oude verwaarloosde hobby.  
Groeten, Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp 
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30 juli 2009 

Nen poesterigen dag 

Er was voor vandaag een onstuimige dag voorspeld. Bij het opstaan bleek er al 
een groot gebied met lichte regen te zijn gepasseerd en dat had, gepaard gaande 
met wind, heel wat blad in de netten geblazen. Bij vertrek voor de eerste ronde 
was het droog maar zat er een enorm dreigende donkerblauwe bewolking boven 
de wal en de eerste onweersflitsen waren al zichtbaar. Net voordat de rand van 
dit onweergebied zich over het Wad wist te persen is de eerste ronde gelopen. En 
dat viel nog niet eens tegen; 8 vogels waarvan het grootste deel Kleine 
Karekieten en ook een Bosrietzanger met vetgraad 3. Op het pad van sectie 7 
staat een waterral met een lange nek te kijken naar een vogel in het net. Als ik 
nader, springt ie op en vliegt keurig parallel aan de netten naar de scheiding met 
de schapenweide. Na die eerste ronde heeft het ongeveer een 20 minuten zwaar 
geregend en na die regen neemt de wind fors toe tot kracht 5-6 uit het 
zuidwesten. Het is niet gek dat je na zo’n bui slechts vier vogels in de tweede 
ronde hebt. Als je nu door het vangterrein loopt is het haast niet voor te stellen 
dat het de afgelopen week zo rustig was met vrijwel windloze dagen. De 
heksenketel is nu compleet met afgewaaid dood takhout en ja ja: elzenproppen... 
Wat zeg ik: takken met elzenproppen! Zoveel mogelijk in de luwte van de wind 
vliegt er toch nog een distelvlinder bij de netten van sectie 9. Het blijft tegen de 
verwachtingen in de gehele dag ‘poesterig’ weer zoals ze in Twente zeggen, 
oftewel ‘ut heuj kump zelf van t laand’. De wind is aangewakkerd tot kracht 5 uit 
westelijke richting en met gelukkig steeds groter wordende tussenpozen 
passeeert er een korte bui. Het vangen is door dit weer flink teruggevallen maar 
blijft interessant. In de schapenweide liep het vandaag de hele dag vol met 
meeuwen. Zilvermeeuwen, Kleine Mantelmeeuwen, enkele hybriden zilver/kleine 
mantel en een kleiner aantal Kokmeeuwen. Ze zochten kennelijk de luwte van de 
wind op en waren tussen het kortgevreten gras (er liepen gisteren een stuk of 
zestig schapen) naar vliegende mieren aan het zoeken die gisteren massaal 
omhoog kwamen. Een grote groep Spreeuwen pikte een graantje mee. In de 
middag ben ik met een aantal struiken aan het toppen geweest (het staat op 
sommige plekken ruim 4 meter hoog) en bij het sjouwen van een stapel twijgen 
naar de houtopslag bij sectie 6 zag ik ineens een grote schicht opzij schieten. 
Vervolgens vlogen in de weide alle meeuwen al een speer omhoog en zag ik het 
grofmazige net op en neer dansen. Rennen! En ja hoor, een Havik in het 
oostelijke grofmazige net. In tegenstelling tot gisteren bleef de vogel hangen 
omdat het net niet superstrak stond en hij dus in een diepe zak kwam die de 
onderliggende baan voorbij schoot. Vervolgens kostte het wat moeite om de 
vogel uit het net te krijgen want hij zat niet vast en rolde steeds op de rug met 
de poten in mijn richting slaand. Wonderwel slaagde ik er zonder bloedvergieten 
in en stond ik dus met een mooie eerste kalenderjaar Havik-man in de hand. De 
tweede van het nest van drie. In tegenstelling tot de vorige was deze vogel 
mager te noemen; met 620 gram aan de ondergrens voor een havikman. Nu 
maar hopen dat het dit jong beter vergaat dan de vorige... In de avond is de wind 
behoorlijk geluwd, maar er staat nog zeker 3 bft west. In de laatste ronde weten 
de jonge Haviken de jeugd van de groep bij de kampeerboer aan de overkant van 
de straat niet meer te overstemmen. Helemaal achteraan in de opstelling vang ik 
dan nog de laatste vogels van de dag, weer een ongeringde Blauwborst, een Fitis 
en een nog heel piepjonge Kleine Barmsijs die, net als eerder op de avond een 
jonge Groenling, naar bed moet worden gebracht. We mogen gezien de 
omstandigheden met 39 vogels niet klagen en zijn vandaag voor onze vangweek 
de grens van 600 vogels (inclusief terugvangsten) overgegaan. Oh ja, een tip: als 
je een natte Winterkoning in een zakje meeneemt kijk dan even later niet in het 
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zakje of ie al droog is... 
Groeten, Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp 
 
 
31 juli 2009 

Het meervoud van Havik is Haviken 

Gelukkig, de heksenketel van gisteren is uitgeraasd. Het is een stuk rustiger, de 
wind is geluwd tot 2 bft uit zuidwestelijke richting, het is half bewolkt en droog en 
13 graden. De eerste ronde levert vijf vogels op. In het bos bij terugkomst in de 
hoek van sectie 1 naar 2 zie ik een wegflappende Havik en in het net een bout 
van een Houtduif. Wederom jammer dan... ik leg de bout dan maar in de hoek op 
het pad, wie weet komt de vogel er nog voor terug. In de schapenweide is het 
afgelopen met de trappelende meeuwen, maar foerageren er nog steeds groepjes 
Spreeuwen. Rondom het gaas van de verzamelkraal voor de schapen wordt het 
langzamerhand drukker met Grauwe Vliegenvangers, Spotvogels, Vinken en zelfs 
Fitissen. Als ik tijdens de ronde van 11:30 uur bij sectie 2 elzenproppen sta te 
peuteren merk ik dat er een eindje terug iets tegen het net vliegt. Een Havik 
heeft zich wederom op de bout gestort. Het blijkt de eerstejaars man van 
gisteren te zijn. Hij heeft mooi mazzel gehad met deze prooi want met een nacht 
ertussen is ie nu 27 gram zwaarder. Binnen een half uur na het loslaten zit de 
vogel al weer te pieuwen in het bos aan de noordzijde van de baan. Na deze 
vangst wordt het snel stiller met de vangsten. Toch wordt er iedere ronde nog wel 
iets gevangen. De tijd wordt zinvol besteed door met van alles en nog wat aan 
klusjes bezig te gaan want het is immers onze laatste volle dag hier. We 
verbeteren de opstelling van de netten in sectie 6, snoeien nog wat overhangende 
takken weg en Hanneke gaat nog voor een paar boodschapjes naar het dorp. Het 
is inmiddels zo zonnig geworden dat ze met bekertjes ijs terugkomt. Weer een 
tip: ga geen schepijs halen bij het Luifeltje, het is verslavend hoge kwaliteit... Op 
de heenweg heeft ze een Merel meegenomen die hier al een paar dagen rond-
vliegt met een open wond van een havik- of sperweraanval. De vogel wordt een 
eindje buiten het Glop losgelaten in de hoop dat de wond daar beter kan herstel-
len. Aan het eind van de middag lopen de twee VU-studenten en de ouders van 
één van hen een rondje mee. Ik heb hen nog niet uitgelegd wat de betekenis van 
de duivenbout op het pad is, of het is al weer tijd voor een sprint. Een Havik 
springt in het laatste BTO-net dat voor de Ebelbrug staat en springt met net en al 
op en neer op de grond. Pas later hoor ik dat tijdens mijn sprint m’n instappers in 
het rond vlogen. De Havik springt uit het net en ik zie de vogel vlak voor mij het 
net boven de Ebelbrug in springen. Met een snoekduik spring ik de brug op aan 
het smalle randje en verlies haast m’n evenwicht (hoe wordt je snel bruin…) maar 
ik heb de vogel klem in de zak van het net. Mensen die voor het eerst van hun 
leven een mistnet zien moeten het hiervoor beschreven tafereel erg vreemd 
vinden... De avond levert ook nog weer een kleine toevoeging aan de lijst op en 
zo eindigt er weer een enerverende dag.  
Groeten, Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp 
 
 
1 augustus 2009 

Overname 

Aankomst? Meteen in de eerste ronde 25 vogels... vooral Kleine Karekieten, maar 
ook drie Tuinfluiters waarvan één al vetgraad 3 heeft. Bij de karekieten een 
opvallend verhoogd aantal adulte vogels. Bij de distels hangen twee Putters. De 
wind is zwak en zit ineens in de oosthoek. Op de Noordzee zit een groot 
buiengebied en het raakt op het eiland al vroeg bewolkt. Boer Visser heeft de 



10 

muur met grasbalen vannacht afgekregen en is volgens mij meteen de hele nacht 
doorgegaan met mest injecteren. Zijn land zit barstenvol met meeuwen. Bij 
sectie 5 wordt al wel duidelijk wat er mogelijk aan de hand is. De beide 
resterende jonge Haviken bedelen weer volop en vliegen laag over het riet en 
struweel rond en zullen daarmee de vogels de stuipen op het lijf hebben gejaagd. 
Het kon wel eens de reden zijn waarom we zo’n goede week met 700 vogels 
achter de rug hebben. Tegen 11 uur breekt de zon af en toe door. Als afsluiter 
kunnen Henri en Hanneke nog een Koekoek op de lijst bijschrijven die dan 
uiteindelijk op 754 vogels in 9,5 dag uitkomt. Symen en Koos zijn dan inmiddels 
gearriveerd en nemen vanaf 12 uur het vangen en het verdere schrijven van dit 
verslag over.  
Met de aankomst van Koos ruikt Ardie de door Koos zelf gebakken appeltaart en 
brengt ondertussen de door de aannemer van het eiland geschonken kit mee voor 
de nieuwe geluidskasten. Andrea arriveert met de boot van 13:30 uur en Henri 
en Hanneke vertrekken met deze boot. Met hun vertrek lijkt het alsof ze de 
vogels hebben meegenomen, want we beginnen met een ronde van twee vogels, 
daarna één, gevolgd door meerdere 0-rondes. Bij sectie 8 verblijven al enkele 
dagen tenminste twee Waterrallen. Koos gaat dan ook meteen op het heetst van 
de dag aan de slag met het plaatsen van de rallenkooi alhier, dit onder het genot 
van muggengezoem en dazengeprik en natuurlijk zwaar zwetend. Ben benieuwd 
wanneer we de eerste gaan vangen hier. Inmiddels is ook Evert Jan gearriveerd 
en vertelt ons mooie verhalen over zijn vakantiereis naar Canada. Na het avond-
eten vertrekken Koos en Symen naar de zeereep en heeft Andrea een erg leuk 
avondpiekje met een aantal Groenlingen en Putters. Het dagtotaal kwam zo uit op 
103 vogels en 23 verschillende soorten. Een erg goede vangdag en een 
veelbelovend begin van onze week. 
Groeten, Henri, Hanneke, Andrea, Koos en Symen 
 
 

2 augustus 2009 

Na regen... 

Het was vandaag een regenachtige dag. In de ochtend wisselden droge periodes 
zich af met regenbuitjes, maar vanaf een uur of elf regende het gestaag. Pas in 
de loop van de middag klaarde het weer op. In de eerste twee rondes werden nog 
16 vogels gevangen, maar daarna zakte de vangsten snel in. Tussen de ronde 
van 12:30-20:00 uur werd zelfs geen enkele vogel gevangen! De vogels maakten 
er een echte zon(rust)dag van. Bij festiviteiten bij de Berkenplas was Evert Jan 
weer geluidstechnicus. Het geluid overstemde zelfs het daggeluid. Zou het lage 
aantal vogels te wijten zijn aan de regen of aan Evert Jan zijn werk achter de 
knoppen? Bart Sikkema kwam ‘s middags nog even langs maar trof lege netten 
aan! Om zich niet nutteloos te voelen is Andrea de hele middag aan het snoeien 
geweest bij sectie 4. We kunnen de kommende dagen bergen takken verslepen! 
Na 20:00 uur werden nog drie vogels gevangen, wat het dagtotaal opleverde van 
31 vogels.   
Groeten, Andrea, Koos en Symen 
 
 
Week 32 

 
3 augustus 2009 

...komt zonneschijn 

Een leuke vangdag, niet alleen in de zeereep maar ook op het glop. Symen en 
Koos zijn na het bakken van omeletten om half vijf ‘s ochtends naar de zeereep 
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getogen. Andrea 
bleef in het glop. 
Het zou die dag 
prachtig weer 
worden, heel 
anders dan de 
zondag, de dag 
ervoor die door 
veel regenval 
gekenmerkt werd. 
In de ochtend een 
Fitis met een 
Brussel-ring. En 
een Boom-
kruipertje. De 
zeerepers hadden 
niet veel gemist 
want het mooiste 
van de dag werd 
bewaard voor in 
de namiddag. Een 
Fluiter rond 
borreltijd en vlak 
voor het avond-
eten werd een 
Sperwer (vrouw) 
aangetroffen in 
het grofmazige 
net in sectie 6. 
Het eten werd 
ondertussen 
koud... De hele 
dag waren de 
Haviken in de 
omgeving present, 
maar leek het wel 
de fanfare, toen 
ze bij het nest hun 
slaapplek 
opzochten. Met al 

dit geschreeuw en rondgefladder leverde de laatste ronde nog een klein piekje 
op. In totaal werden 58 vogels gevangen in 18 soorten.   
Groeten, Koos, Symen & Andrea 
 
 
4 augustus 2009 

Koos en Symen vertrekken ‘s ochtends vroeg naar de zeereep en Andrea neemt 
de honneurs waar op het Glop. De ochtend begon meteen goed met een juveniele 
Havik in sectie 6 (fijnmazig net!). De Havik danste er al bijna weer uit. Wat 
bleek? Een onversierde vogel, zonder ring! De Havik was qua geslachtsbepaling 
wat lastig, maar het bleek een mooie vrouw op basis van een combi van haar 
maten en gewicht (900 gram). Is dit nummer vier uit het nest? Naast de Havik 
levert de eerste ronde nog een Grauwe Vliegenvanger op, maar de eerste vier 
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rondes zijn erg matig met maar elf vogels. De jongens komen om 11 uur terug 
uit de zeereep, en net als gister weer geluk: binnen één rondje wordt het 
dagtotaal tot dan toe verdubbeld. De middag verloopt qua vangsten rustig, dus is 
er tijd voor andere nuttige zaken. Koos en Andrea zijn naar het strand geweest, 
alwaar Koos de branding heeft getrotseerd. Ook heeft Andrea veel snoeiwerk 
verricht bij sectie 4 en 9. Het loopwerk kunnen we op onze sloffen af. Het is zo 
droog geworden in het terrein, dat ook de rallen zijn vertrokken. Alleen het 
rondje van 15:00 uur was een nul-ronde. De Haviken zorgden de rest van de dag 
voor het nodige vertier en vogels. ‘s Avonds hebben we nog een piekje van negen 
vogels in de ronde van 21:00 uur. Het totaal kwam zo nog uit op 52 vogels en 20 
soorten. We worden elke keer weer vertederd door de aanblik van de kopjes van 
onze jonge Barmsijsjes, die we nog naar de vangplek terug moeten brengen. 
Leuk was verder een jonge Putter en drie verse Spotvogels. Voor een warme 
augustusdag helemaal geen slecht resultaat. Nadat de fles leeg was, mede door 
de gezelligheid van de studentes, gingen we tevreden naar bed.   
Groeten, Koos, Symen en Andrea 
 
 

5 augustus 2009 

Het belooft een zeer mooie dag te worden, met wind uit oostelijke hoek. Koos is 
met het krieken van de dag vertrokken naar zee om te genieten van de 
zonsopkomst. Hij neemt ook gelijk een frisse duik in het zeewater. Als herboren 
arriveert hij om 07:00 uur weer op het Glop, waar in de eerste ronde zeven 
vogels worden gevangen. De rest van de morgen vangen we leuk. Er is wat verse 
aankomst van Tuinfluiters en Spotvogels. Een aantal van de Tuinfluiters met vet 
3. Met de ochtendboot arriveren collega’s Dirk Zoetebier en Petra Verburg. 
Andrea & Koos vertrekken met de middagboot van half één. Het is ‘s middags erg 
warm op het eiland. de vogels denken er ook zo over, want we hebben een aantal 
nul-rondes. Om 14:00 uur stond de eerste excursie van dit najaar op het 
programma, maar er bleek dat niemand zich had opgegeven. Kennelijk was het 
strand aantrekkelijker. Dirk en Petra hebben ‘s middags verkoeling gezocht bij 
het Oude Boothuis, nadat ze eerst boodschappen hadden gedaan voor de mega-
barbecue. Symen heeft de knipschaar ruimschoots gehanteerd bij sectie 4. In de 
loop van de middag trok de wind aan naar zuidoost 5, maar deze ging ‘s avonds 
weer helemaal liggen. In de avonduren kwam er weer wat meer leven in de 
brouwerij en vingen we nog vijftien vogels. Leuke terugmelding was de Belgische 
Fitis. Deze vogel vingen we eerder deze week, maar ook al het afgelopen voorjaar 
op 31 mei, toen als man, een lokale broedvogel dus. ’s Avonds heerlijk 
gebarbequed en nageborreld met de twee VU-studentes. De totale vangst was 
nog niet eens zo slecht. In totaal werden 61 vogels gevangen in 18 soorten.   
Groeten, Andrea, Koos, Petra, Dirk & Symen 
 
 
6 augustus 2009 

De weergoden zijn ons goed gezind en ook vandaag wordt het een prachtige 
zomerse dag met temperaturen oplopend tot meer dan 30 graden. Ook in het 
Glop is het al vroeg op de dag zweten geblazen. Toch vangen we in de eerste 
paar rondes al 28 vogels. Na het middaguur zakken de vangsten snel in en 
belanden we in de nul-rondes. Gedurende de middag vangen we vijf vogels, 
waarvan vier langs de sloot bij sectie 2. Ook in de avondrondes blijft het rustig 
t/m de ronde van 21:00 uur, alwaar we nog een klein avondpiekje hebben met elf 
vogels. In totaal vangen we 47 vogels in 16 soorten. De Fitis is vandaag wederom 
de meest gevangen soort. Bij de terugmeldingen geen opvallende 
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zaken. Vanwege de prachtige dag trotseerden Petra en Dirk het koude zeewater. 
Hoewel we geen rallen meer zien, heeft Symen de middaguren besteed aan het 
installeren van de rallenkooi bij sectie 3/4. Dit was nog een heel karwei, maar het 
staat alvast maar. Nog twee te gaan... ’s Avonds weer lekker gebarbequed.   
Groeten, Petra, Dirk en Symen 
 
 
7 augustus 2009 

Net als de afgelopen dagen belooft het vandaag schitterend weer te worden. De 
eerste drie rondes leveren zestien vogels op. Opvallend is dat in de ronde van 
10:30 uur alle negen vogels in net 2 bij het Ebel-bruggetje zitten. De rondes erna 
leveren hier ook de meeste vogels op. Het lijkt er sterk op dat de vogels hier op 
het nog spaarzaam aanwezige water in de sloot afkomen. Gedurende de hele 
middag blijft de spanning er inzitten. Op de hoek bij sectie 1 en 2 zit steeds een 
Wielewaal te schreeuwen en bij sectie 6 zien we meerdere keren een rond-
scharrelende Koekoek. De Haviken hebben het gebied ook nog niet verlaten en 
vliegen al bedelend soms verradelijk laag over de netten. Toch vangen we geen 
van deze soorten. Ardie komt in de ochtend nog even op de koffie en ontfermt 
zich over de nieuwe profi-geluidskasten. Deze kunnen nu in het terrein worden 
opgehangen, nadat Dirk ze nog een verfbeurt heeft gegeven. Aan het einde van 
de middag nemen Petra en Nadia nog een frisse duik in zee. Ondanks het warme 
weer wordt er leuk gevangen. In totaal vangen we 52 vogels verdeeld over 14 
soorten. De ‘vreemde’ Kleine Karekiet is door ons aan het begin van de week 
gevangen in de zeereep. Gedurende de dag draait de wind alle kanten op, 
beginnend met een oostelijke richting en eindigend met noordwest 4. Morgen 
neemt de Friesche ploeg het van ons over.   
Groeten, Petra, Dirk en Symen 
 
 
8 augustus 2009 

Overnamedag 

De toegenomen wind naar NW 4 van gisteravond heeft duidelijk zijn sporen 
achtergelaten de afgelopen nacht. De eerste ronde wordt een erg lange vanwege 
het vele blad en takjes in de netten. De ‘vreemde ‘terugmelding’ Tjiftjaf hebben 
we in het begin van deze week gevangen in de zeereep. Petra en Dirk hebben de 
nieuwe luidspreker geplaatst en het werkt! Na 12 uur hebben wij de dienst over-
genomen. Het totaal voor de ochtend stond op 24, gelukkig voor ons kwam het 
totaal toch nog uit op 51. Er was nog bezoek van Bert Winters met vrienden 
(vaak over het Glop gelezen, maar nog nooit gezien). Later was er nog een me-
vrouw op bezoek die in het verre verleden iets had gehad met de VU en dat nu 
aan haar kleinkinderen wilde laten zien. Al met al om te beginnen een mooie 
dag.   
Met een hartelijke groet, de Fryske Ploech: Catharinus Monkel, Ype en Tryntsje 
Albada, Fokke en Fo Tuinstra 
 
 
9 augustus 2009 

Van een koude douche en een oude liefde 

De koude douche kregen we vanmiddag om 2 uur over ons heen. Plotseling 
stonden er tien excursiegangers op de ‘stoep’. Zonder taal noch teken van het 
Bezoekerscentrumcentrum. Wij hadden niets voorbereid en moesten dus 
improviseren. Maar alles is best klaargekomen. Om kwart over twee ging de 
telefoon: ‘Er komen tien mensen jullie kant op.’ Sommige excursiegangers waren 
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al bij de Kooiplaats geweest en anderen weer op een andere plek, want we 
hadden het bord nog niet bij de weg staan. Het is natuurlijk de eerste excursie 
van het seizoen, vorige zondag en woensdag was het echt alleen maar 
strandweer. Maar wie na ons komt: misschien even bellen om een uur of twaalf, 
want je weet maar nooit. Ardie die gisteravond nog even kwam met Gea zou 
vanndaag nog even poolshoogte nemen. En nu de oude liefde: Regelmatig en ook 
vanmiddag komen er mensen langs die ‘iets’ hebben met het Glop. Deze dame 
had nog een cursus gevolgd van Ebel Nieboer eind tachtiger jaren en wilde graag 
nog even kijken. En nu over de vangdag: Het begon slecht met een rondje van 
één vogel, maar op het eind hadden we meer dan zaterdag en dus een geslaagde 
dag met als hoogtepunt eigenlijk wel de Houtsnip, en dat nog wel tijdens de 
excursie. Een mooie dag met mooi weer en een tevreden Fryske Ploech. 
 
 

Week 33 

 
10 augustus 2009 

In het begin zag het er goed uit. Tegen de middag hadden we al meer op papier 
dan zondag, maar daarna was het over en uit. Alsof de vogels de regen van de 
avond voelden aan komen. Nog e-mailbericht van André van Loon over mensen 
die zouden en niet kwamen en later informeerde voorzitter Wim nog hoe het ging 
en andere practische zaken. Ook Gerrit Gerritsen belde dat er nieuwe folders 
onderweg waren. Een aardige hervangst was een Fitis die drie jaar geleden was 
geringd en nu voor de eerste keer werd teruggevangen.   
Met een hartelijke groet, de Fryske Ploech 
 
 
11 augustus 2009 

Vannacht heeft het ook nog geregend, zodat het een beetje nat was in het Glop. 
Maar waar we voor kwamen, de vogels, die waren er niet. Om 10 uur hadden we 
al twee 0-rondjes. De hele dag ging het wat door met rondjes van twee of drie 
beesten zodat het totaal toch nog uitkwam op 26. Al met al geen overweldigend 
aantal.   
Met een hartelijke groet, de Fryske Ploech 
 
 
12 augustus 2009 

Sin en wille kinne folle tille 

Deze dag begon met een rondje van vijf, wat wel enige verwachtingen wekte, 
maar helaas werden die niet bewaarheid. en werd de dag afgesloten met een 
toaal van 23. Bij het rondje van 20:30 hing er een Boerenzwaluw in het net. Wel 
weer een opsteker. Het weer was redelijk tot goed met om een uur of negen een 
plotselinge bui. Een ander toenemend verschijnsel is het aantal mestkevers en 
dat is niet plezierig. De excursie was leuk en gezellig, behalve een nogal 
betweterige mevrouw die niet wilde geloven dat hier een Blauwstaart en een 
Roodoogvireo waren gevangen. De foto´s konden haar nauwelijks overtuigen. Er 
waren zeven deelnemers: vijf volwassenen en twee jongvolwassenen. Er is 
iemand langs geweest van het installatiebureau om te constateren dat de kraan 
stuk was. Een nieuwe is besteld en met een provisorische reparatie doet het het 
weer. Ook arriveerde er deze middag met de postbezorging een pakje met de 
nieuwe folders en omdat er toch geen vogels waren, hebben we ze meteen maar 
even gevouwen.   
Met een hartelijke groet, de Fryske Ploech 
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13 augustus 2009 

Een heuglijke dag 

Vandaag kon de vangst van vogel nummer 2000 van dit jaar worden bijgeschre-
ven. Het was een Koolmees van 1 kj met als ringnummer V3594XX. Een dag die 
verder hoopvol begon met een rondje van 12 stuks. En nu verder maar afwach-
ten. Dat afwachten leverde eerst niet zoveel op, maar we konden de dag toch 
afsluiten met het mooie toaal van 41 vogels. Een aardigheidje was de hervangst 
van een Fitis die op 4 augustus dit jaar was geringd aan de zeereep.  
Met een hartelijke groet, de Fryske Ploech 
 
 

14 augustus 2009 

De dag begon met een rondje van 11 hetgeen goede verwachtingen wekte. Om 
een uur of negen kregen we al bezoek van niemand minder dan Teun. Hij was 
naar het strand geweest en had daar de eerste Slechtvalk al waargenomen. Maar 
huilers waren er niet deze morgen. Het vangen ging leuk door en om 12 uur 
hadden we al 31 ‘op papier’. Direct na de middag kregen we bezoek van Aaldert 
Kreeft met vriendin; er waren hier nog wat persoonlijke spullen die hij kwam 
ophalen. De kleren zijn voor het meeste hier gebleven en in het middelste 
kamertje opgeslagen voor de gaande en komende man. Wel graag weer schoon 
en droog in de kast leggen. Vanmiddag nog bezoek gehad van de ouders van een 
studente. Erg gezellig. Begin van de avond belde Barbara, of er nog bijzonder-
heden waren: helaas voor haar niet. Dus kwam ze morgen maar niet. Verder ging 
het vangen leuk door en kwam het totaal vandaag op 51 stuks.   
Met een hartelijke groet, de Fryske Ploech 
 
 
15 augustus 2009 

De dag begon meest bewolkt, de zuidwestelijke wind was gevoelig aanwezig, 
krachig, nu en dan hard. Deze dag waren er niet veel vogels zowel in de lucht als 
in het net. Het eerste rondje viel zwaar tegen met slechts één vogel. Toen Fokke 
en Fo met de boot van 10.30 vertrokken hadden we nog maar twee vogels. Fokke 
zei bij zijn vertrek: als wij weg zijn zullen jullie wel een vogel vangen die we deze 
week nog niet hebben gehad. Dat Fokke daarmee gelijk zou krijgen hadden we 
toen nog niet meteen gedacht. Tijdens de ronde van 12 uur werden de woorden 
van Fokke al waarheid. In net 2 zat een jonge Havik-vrouw. Tijdens het inbren-
gen van de Havik hadden we problemen met het invoeren van de vleugellengte. 
Het programma nam maar twee cijfers, we hebben dit opgelost door later de 
gegevens te wijzigen waarbij wel drie cijfers werden genomen. Ook konden we 
haar niet wegen omdat er geen weegschaal was die meer dan 1000 gram aan 
kon. Het één na laatste rondje leverde nog zes vogels waardoor ons dagtotaal op 
25 vogels kwam.   
Met een hartelijke groet vanaf Schiermonnikoog, de Fryske Ploech 
 
16 augustus 2009 

Onze eerste ronde vandaag leverde zeven vogels op. Om 10 uur hadden we 
totaal 12 vogels in het net gehad. Voor ons zit het er weer op, we wensen Henk 
en companen de rest van de week succes.  De Fryske ploech giet wer nei hûs.   
Wij hebben het om de middag van de Friese ploeg overgenomen; deze waren op 
ons verzoek een dag langer gebleven, waarvoor dank! In de loop van de middag 
nam de wind toe tot windkracht 3 à 4. Het bleef wat vogels betreft erg rustig met 
verschillende rondjes van nul. Dus voor ons een rustig begin. 
Groet, Henk en Arend Jan 
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Week 34 

 
17 augustus 2009 

De eerste ronde begon goed vanmorgen met 14 vogels. Daarnaa werd het direct 
rustiger, maar over de gehele dag hebben we slechts om 20:00 uur een nulronde 
gehad. Vanmorgen was het rustig weer, maar vanmiddag trok de wind aan tot 
windkracht 3. Af en toe wat zon en lichte bewolking. Voor deze tijd in augustus 
was het toch een redelijke vangdag.   
Met vriendelijke groet, Henk en Arend Jan 
 
 
18 augustus 2009 

Wat het weer betreft was het hier vandaag een schitterende dag met de hele dag 
zonneschijn en vanmiddag verfrissing door een beetje wind. Vanavond na 18:00 
uur was het weer bladstil. We hadden vandaag 39 vogels, dus sprokkelen met 
slecht één rondje nul. In de paardenweide zaten de hele dag een groep Witte 
Kwikstaarten maar het lukte ons niet om ze in de netten te krijgen. Ook de 
Haviken hoorden we de hele dag roepen. Verder is het hier in Het Glop een 
gezellige drukte met drie studentes en een tweetal docenten (m/v).   
Met vriendelijke groet, Henk en Arend Jan 
 
 
19 augustus 2009 

Het eerste rondje vanmorgen om zes uur, terwijl Henk het roofvogelnet in de 
paardenweide open stond te doen, hoorde hij achter zich iets bij net 6. Toen hij 
omkeek zag hij iets bewegen in het net en na een sprintje bleek dit een jonge 
Havik te zijn. Het was een forse vrouw, zo zwaar zelfs dat we haar met pesola 
niet konden wegen, dus ze woog meer dan 1000 gram. Met recht een fors 
wijf. Verder was het de hele dag scharrelen met om 9 uur al een rondje nul. Later 
haalde Arend Jan nog een jonge Koekoek uit net 6 in de paardenweide. Het was 
hier de hele dag zonnig en warm en vanmorgen windstil en vanmiddag een 
briesje van windkracht 3. Zowel in als buiten het Glop is van enige vogeltrek niets 
merkbaar.   
Met vriendelijke groet, Henk en Arend Jan 
 
 
20 augustus 2009 

Gisteren hadden wij, evenals zondag geen opgave voor excursie. Door het 
bijzonder mooie weer zijn de mensen nnaar het strand gegaan. Vanmorgen 
begon het met stralend zomerweer, maar in de loop van de middag liet de zon 
het een beetje afweten. De tempereatuur was de gehele dag zo rond de 30 
graden. In de loop van de middag haalde de wind aan tot ongeveer windkracht 4 
en vanaf 19:00 uur tot 22:00 uur hebben we flinke onweersbuien gehad met flink 
wat regen en harde windstoten. Om 22:00 uur werd het droog en is de wind gaan 
liggen. Wat vogels betreft was het stil in het Glop. De gehele dag was het een 
beetje sprokkelen en na 16:00 uur hebben we geen vogel meer gevangen. Ook 
anders is het stil geworden in het Glop, want de dames studenten zijn met de 
half-vijf-boot vertrokken. We zullen het verder met z’n tweetjes moeten doen.   
Met vriendelijke groet, Henk en Arend Jan 
 
 
21 augustus 2009 

Vanmorgen hadden wij een vergezicht bij net 4, want door de (onweers)bui van 
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gisteravond lag het riet helemaal plat, maar de zon was er vroeg bij en in de loop 
van de morgen, toen alles weer gedroogd was, ging het riet weer rechtop 
staan. De gehele week was er geen drup water in het Glop te vinden; alles stond 
droog, maar nu staat er hier en daar een beetje water. De peilstok in de sloot 
wijst -7 aan. Vandaag de hele dag droog, maar op dit moment krijgen we een 
buitje en houden we misschien zo nog wat water in het Glop. Verder was het 
vandaag erg stil, niet alleen doordat de dames weg waren, maar ook wat vogels 
betreft. Het rondje van 19:00 uur bracht ons nog een mooie licht gekleurde 
Buizerd in het net bij het Ebelbruggetje. Dit was onze laatste volle ringdag; wij 
sluiten een plezierige en een gezellige week in het Glop af. Morgen geven we het 
stokje over aan André en Jos, die met schoon gewassen zakjes fris en fruitig 
kunnen beginnen.   
Met vriendelijke groet, Henk en Arend Jan 
 
 

22 augustus 2009 

Overnamedag 

Jos, Ingrid en André nemen om 11:00 het stokje over van Henk en Arend Jan. 
Pas om 17:00 valt een nulrondje maar voor die tijd konden we nog wel een 
Koekoek uit sectie 6 vissen. De hele middag is het onbewolkt en aangenaam, 
maar vogels zijn er niet veel.  
Groet, Jos, Ingrid en André 
 
 
23 augustus 2009 

Zonnige zondag 

Een licht bedauwd Glop ligt er weer rustig bij. De vogels denken er net zo over. 
Over deze onbewolkte dag (maar niet onaangenaam natuurlijk) valt daarom 
weinig te melden. Er waren twee excursiegasten die helaas geen vogels van 
dichtbij konden zien. De ronde van 19.30 bracht na enkele nulrondes nog wat 
leven in de brouwerij met een eerste kalenderjaar Sperwer-man in sectie 6. 
Groet, Jos, Ingrid en André 
 
 
Week 35 

 
24 augustus 2009 

Strandweer 

Het is warm vandaag. Geen weer voor vogels maar voor het strand. Max 27 
graden, wind ZO 3. In de middag belt Ardie dat Ebel Nieboer en echtgenote bij 
hem in de tuin zitten voor een bakkie koffie. André, net terug van het strand, 
gaat ook even op visite. Jos en Ingrid bewaken het Glop-fort. Om een uur of acht 
‘s avonds trekt er bewolking binnen en er vallen zowaar wat spetters, die meteen 
verdampen, dat wel. 
Groet, Jos, Ingrid en André 
 
 
25 augustus 2009 

Geen Sylvia borin(g) maar... 

De temperatuur is wat gedaald, het is bewolkt en we vangen weer wat vogels, 
waaronder een leerzame Zwartkop vrouw na-eerste kalenderjaar in slag- en 
staartpenrui en een fraai adult mannetje Gekraagde Roodstaart. Om 9.45 valt er 
een licht buitje van ongeveer een half uur. Daarna is het geruime tijd droog, 
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maar de tweede 
helft van de 
middag is het 
voortdurend buiig, 
soms stevige en 
langdurige buien. 
Maar voor die tijd 
was er nog een 
verassinkje: om 
12:00 kwam Jos 
uit het Glop terug 
met een 
Sperwergrasmus, 
de tiende voor 
VRS Schiermon-
nikoog in het Glop 
(en er was er 
vorig jaar een in 
de zeereep). 

Jammer dat de buienlijnen steeds Schier aandeden. Morgen weer beter, hopen 
wij. 
Groet, Jos, Ingrid en André 
 
 
26 augustus 2009 

Ook wij konden vanochtend net als Henk eerder al beschreef genieten van een 
vergezichtje over de sloot door het platgeslagen riet. Er staat weer wat water in 
de sloot (peil -4). Over de vangsten vandaag hebben we het maar niet. Ons erelid 
Ebel Nieboer met echtgenote Tineke vereerden ons met een bezoek. Lopend 
vanuit het dorp! Hulde aan Kees Soepboer en Jan Harthoorn van 
Natuurmonumenten die hen op de heenweg tegenkwamen en aanboden ze 
anderhalf uur later weer met de auto op te halen bij het Glop. De excursie was 
goed bezet: maar liefst 13 personen, waaronder een groep jaarlijks-samen-naar-
een-waddeneilandgangers van acht personen uit Purmerend. Gelukkig kon Jos op 
het allerlaatste moment toch nog een Fitisje overreden om in het net te vliegen. 
De eerste ringstrengsponsoren staan op de lijst. 
Groet, Jos, Ingrid en André 
 
 
27 augustus 2009 

Innovatie 

De wind zit inmiddels in de zuidwesthoek. Aan het eind van de ochtend en het 
begin van de middag valt er tot twee keer toe een lichte bui die nauwelijks op de 
radar is terug te vinden. We vangen iets meer vogels dan gister – er zijn wat 
verse tuinfluiters bij – waarbij de terugvangsten aanvankelijk in de meerderheid 
zijn. De middag verloopt zeer rustig, de avondopleving levert nog wat nieuwe 
vogels op, waaronder alweer een Koekoek en een Bonte Vliegenvanger. Net wat 
meer verse dan terugvangsten is het resultaat. De vogels van vandaag hebben 
het geluk dat ze heenwaarts gaan na gewogen te zijn met de nieuwe weegschaal! 
Groet, Jos, Ingrid en André 
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28 augustus 2009 

Het is groen en het fluit 

Het is een rare week. We vangen om zo te zeggen ‘geen moer’ maar we vangen 
wel allerlei leuke dingen. Twee Koekoeken in een week, Sperwergrasmus, 
Sperwer en nu vandaag, om 9.15 pal na een stevige motregenbui in een 
tussenronde i.v.m. de nattigheid, een fraaie Fluiter. Maar met de andere vogels is 

het dus even 
droevig gesteld. 
Heel droevig. En 
overal op het 
eiland is het 
rustig met 
vogels, zo zei 
ook Erik Jansen 
van 
NatuurMonumen
ten die even 
langskwam. ’s 
Middags trekt de 
wind verder aan 
tot zeker west 6, 
maar het blijft 
droog. Tot om 
18.15 een zware 
bui losbarst, met 
hagel, onweer 
en veel wind. 

Takken en proppen in de bossectie, die we daarom sluiten. Morgen neem Holmer 
Vonk de boel over. 
Groet, Jos, Ingrid en André 
 
 
29 augustus 2009 

Overnamedag 

Afgelopen nacht trokken veel heftige buien met onweer en hagel over, maar rond 
6 uur bleek uit buienradar.nl dat de laatste inmiddels voorbij was. Om 7 uur 
lopen we een eerste ronde. Gelukkig hadden we de bossectie dicht vannacht. 
Verder was er geen schade, en zelfs het riet was nauwelijks platgeslagen. Om 
7.30 was alles weer bedrijfsklaar en waren de eerste (vier...) vogeltjes binnen. 
Om 11:00 heeft Holmer het vangen overgenomen. De vangsten zijn 
adembenemend... en dan heb ik het over de bramen. Wat zijn het er veel overal! 
Iedereen eet zich een ongeluk. Vogels zijn er amper te zien. Bezoekers vandaag 
zijn Wim Fokker, Evert-Jan, Jan Schoppers met zoon Lieuwe. 
Groet, Holmer 
 
 
30 augustus 2009 

Vanacht is er heftig onweer over gekomen, maar bij het krieken van de dag is het 
weer droog. De wind waait tussen ZW en W kracht 4 met uitschieters naar 6. Tot 
13:00 komen er verschillende buien over die boven de noordzee ten westen van 
Schier ontstaan zijn. Daarna blijft het droog. Tegen de avond valt de wind 
behoorlijk weg. De sloot loopt door de regen weer langzaam vol. Het glop wordt 
dus weer vochtiger. En er beginnen ook weer meer muggen te vliegen. Bij de 
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eerste vogels zit een Blauwborst die we deze dag nog drie keer zullen vangen. 
Verder is het bijzonder stil. De drukste rondes zijn tijdens de excursie van 8 
personen, waar zich 9 mensen hebben opgegeven. Drie ringstrengen worden 
gesponsord. Tijdens de excursie vinden Sylvia en de kinderen onder de 
watertoren een aantal braakballen. Er zitten alleen muizen in. Als ik er tegen de 
schemer snel langs rijd vliegt er een Torenvalk rond. We dopen hem de 
watertorenvalk. Terwijl ik dit typ piept er trouwens een muis naast de tafel. Het 
lijkt een spitsmuis. De avondronde levert nog een Boerenzwaluw op. Ik heb de 
rallenkooien aangepast zodat de inloop van rallen wat beter is. Opvallend zijn de 
aantallen distelvlinders. Het zijn er meer dan aan de wal. Bezoekers vandaag 
waren Barbara, die pruimen uit het veld had meegenomen, Jan Schoppers met 
zoon Lieuwe en Wim met de familie. Fransien en Jan zijn vandaag weer 
vertrokken. Vandaag ook de polo en pet met logo in ontvangst genomen. Als 
fervent petdrager ben ik met de pet erg verguld. Jammer dat ik geen voorzitter 
ben. Die heeft namelijk een blauwe :-) Joop, bedankt! 
Groet, Holmer 
 
 
Week 36 

 
31 augustus 2009 

De dag begon met redelijk wat wind en volle bewolking. Het voelt kil aan. De 
voorspelling is dat het s’ochtends bewolkt is en dat het s’middags mooi zou 
worden. En zo ging het. Het werd zelfs behoorlijk warm! De aantallen blijven 
laag. Niet gek met weinig aankomst. Sylvia weet intusen al aardig hoe ze vogels 
uit het net moet halen. Vandaag gaf een Grote bonte specht daar een extra 
dimensie aan. ‘Hij pikte’, was het commentaar, om na een uur te melden dat er 
allemaal rode puntjes op haar hand verschenen. ’s Avonds is de wind helemaal 
gaan liggen. De gedachte is al snel hoe ik daar gebruik van kan maken. 
Boerenzwaluwen?, Porseleinhoen?, combineren dan maar. Op alle netten rond de 
speaker zet ik een extra stok om de netten heel hoog te kunnen zetten in de 
schemer. Vervolgens boerenzwaluwgeluid erbij en afwachten maar. Helaas 
helemaal niets... misschien moet ik ander boerenzwaluwgeluid gebruiken. Als het 
donker is zet ik porseleinhoengeluid op, want waarom zou dit niet hetzelfde 
werken als bij Waterral? Ondanks laat opblijven hangt er niets in. Afwachten dus 
tot morgen. 
Groet, Holmer 
 
 
1 september 2009 

Een prachtige nacht met weinig wind voorspelt goede vangsten.. en misschien 
wel porsjes? In het donker zie ik poepstrepen in het net... en donsjes. Ze hebben 
dus gehangen. Naast de netten hoor ik wat gescharrel. Er moeten er minstens 
twee zitten. Ook in de kooien weet ik ze jammer genoeg niet te vangen. 
Voorlopig komen er geen zwoele windstille nachten meer. Dit was dus de enige 
kans. Dat het een goede treknacht is geweest blijkt wel uit de Zwartkoppen. Vele 
tientallen over de dag. Leuk rondjes lopen dus! Aan het einde van de middag 
begint het te regenen. De voorspelling is dat het ook hard gaat waaien. Daarom 
doe ik een groot deel van de netten dicht als het begint te regenen en te waaien. 
Aan het einde van de dag is alleen sectie 6 nog open. Je weet maar nooit. Erik 
Jansen van Natuurmonumenten is langs geweest en heeft een ronde meegelopen. 
Bauke Henstra heeft zijn potten Doesburgse mosterd opgehaald… voor de 
karbonaadjes. ’s Avonds laat komen er nog vreemden over het pad naar het lab 
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gelopen om ons te wekken. Gelukkig gaan ze al snel uit zichzelf weer weg. 
Groet, Holmer 
 
 
2 september 2009 

De afgelopen nacht hebben alleen de grofmazige netten van sectie 6 
opengestaan. In het donker in de zeer vroege ochtend hangt er een geringde 
Kerkuil in. Het is een NVO, dus niet uit het Glop. Het ringnummer lijkt ook niet op 
één van de eerder gevangen Kerkuilen. Na de Kerkuil wacht ik even af met het 
openen van de andere netten. Er moeten eerst nog een paar buien passeren. Een 
paar uur later hangt er een Helgoland Zwartkop in het net. De 2.5 mm ring is 
blinkend en lijkt van de afgelopen dagen te zijn... of zelfs van gisteren. De 
Zwartkoppen blijven aardig doorvangen gedurende de dag. Gisteren kwam Kees 
Verhoef al langs met de vraag of hij vandaag met de familie langs kon komen... 
inclusief oud omaatje van 96. Het was erg gezellig. Om 2 uur werden ze 
opgevolgd door de excursie van zes mensen. Twee personen waren er afgelopen 
zondag ook al bij en ik vraag mij nu af of ze zich voor dit bezoek ook hebben 
opgegeven. De andere vier bezoekers zijn een gezin uit Velp. Ze moeten wel even 
wachten, want vlak voor de excursie hangt er een groep mezen in sectie 2. Rond 
16:00 komen de buien in toenemend aantal binnen stromen. Voor de zekerheid 
sluit ik secties 1, 2, 9 en 5. Hier vangen we toch bijna niets in. Met het oog op de 
naderende depressie met regen en windkracht 8 sluit ik ‘s avonds ook alle andere 
netten. 
Groet, Holmer 
 
 
3 september 2009 

Het is vandaag regen en storm. Pas om 9:00 durf ik een paar netten open te 
doen om wat Zwartkoppen te vangen: 0, 7, 8 en 3. Om 12:00 uur begint het 
weer te regenen en hard te waaien. Tijd om naar zee te gaan met de familie en 
volledig nat te regenen. De netten gaan vandaag ook niet meer open. De rest van 
de dag is het windkracht 8. 
Groet, Holmer 
 
 
4 september 2009 

Pas om 10.00 is het vanochtend droog geworden en is de wind een beetje gaan 
liggen. Ik kan het niet laten om toch wat netten open te zetten. Ik zit hier 
tenslotte om vogels te vangen... alleen willen de vogels niet meewerken. Om 
13.00 vind ik het dan ook welletjes geweest. Met de familie ronden we de west 
over het strand tm de Marlijn. Onderweg vindt Hedda een 5 gulden munt en een 
piepklein flesje met.. flessenpost. Wat een vrolijkheid! Thuis hangen we het 
enigszins vochtige briefje aan de waslijn om te drogen. Intussen arriveert ook 
Ardie met iets bijzonders, namenlijk een kilo mammoetivoor dat ik hier nog op 
het eiland had liggen. Na het vertrek van Ardie gaan we het briefje lezen en 
verandert de stemming toch wel enigszins. Het is een briefje van een meisje aan 
haar oudere zus. Uit het briefje maken we op dat ze niet meer leeft. Dit is geen 
gewone flessenpost. Het flesje lag trouwens op een maagdelijk strand waar 
stuifzand in een enorme snelheid overheen joeg. Overal lagen grillige 
zandstructuren en schelpen die nog op een korrel zand leken te rusten. En daar 
lag het flesje vrijgewaaid. Het kurkje was al vermolmd en Hedda hield het 
juichend omhoog. Intussen weten we door het internet alles over Robin en haar 
zusje Silke. Net als Silke zullen ook wij Robin nooit meer vergeten. Een 
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bijzondere dag die niets met vogels te maken heeft. Wat zal het ook. 
Groet, Holmer 
 
 
5 september 2009 

Wisseldag 

De netten zijn nog niet open geweest. Vanaf het licht worden komen er buien met 
zware windstoten langs. Het is een buienlijn die precies over de wadden loopt. 
Ben benieuwd wanneer het afgelopen is. Vanaf 16:00 uur netten gedeeltelijk 
open gezet. De bossectie hebben we dicht gelaten, vanwege de harde wind en de 
vallende elzenproppen. Om 18:30 uur hadden wij de eerste vogels.   
Met vriendelijke groet, Henk Luten 
 
 
6 september 2009 

Gisteravond netten open gezet behalve de bosopstelling. Deze vanmorgen open 
gezet. De ochtend begon goed met rustig weer en een zonnetje en de eerste 
ronde met 24 vogels. Verder bleef het weer redelijk rustig vandaag. Vandaag 
bezoek gehad van Suzanne met haar ouders, een studente die hier 14 dagen 
terug ook was. Vanmiddag tijdens de excursie twee personen, een vogelaar uit 
Schoonebeek met zijn vrouw. Over de hele dag rondes met enkele vogels, 
behalve 16:00 uur, toen geen vangst. Om 17:00 uur een Buizerd bij het 
Ebelbruggetje. Totaal een aardige vangdag.   
Met vriendelijke groet, Henk Luten c.s. 
 
 
Week 37 

 
7 september 2009 

Vanmorgen de eerste drie rondjes ruim 30 vogels en de rest gelijkelijk verdeeld 
over de dag met 1 tot 4 vogels per rondje. Vanmorgen was het bewolkt, 
vanmiddag hadden we er een vriendelijk zonnetje bij. Verder rustig weer en een 
mooie vangdag. Gerard is nog druk geweest met het snoeien van de baan en 
vanmiddag hebben we een lekkere appeltaart gebakken.   
Met vriendelijke groet, Hennie, Gerard, Fija en Henk. 
 
 
8 september 2009 

Het was vandaag een stralende dag met een goede vangst van Zwartkoppen. 
Vooral voor de middag hadden we een goede vangst met 80 vogels. Na de 
middag viel het stil met af en toe een vogel per rondje. Geen bijzonderheden qua 
vogels vandaag. Henk was vanmiddag alleen, de overige gasten hebben zich goed 
vermaakt op het strand. De hond ligt inmiddels volkomen afgepeigerd in zijn 
mand. Vanavond na het ringen gegeten bij vd Werf, een afsluiter van een mooie 
dag.  
Met vriendelijke groet, Hennie, Gerard, Fija en Henk. 
 
 
9 september 2009 

Vandaag het zelfde beeld van vangen als gisteren. Vanmorgen goede rondjes met 
veel Zwartkoppen: tot de middag een 70-tal vogels gevangen. Vanaf 13:00 uur 
tot 21.00 uur was het sweer charrelwerk. Om 14:00 uur 11 personen voor een 
excursie gehad hierbij vier sponsoren voor een ringstreng en na de excursie nog 
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vier bezoekers die nog drie strengen hebben gesponsord. Het weer was vandaag 
bewolkt met een zuidwestenwind, kracht 3.    
Met vriendelijke groet, Hennie, Gerard, Fija en Henk. 
 
 
10 september 2009 

Vandaag een kleine roodborstinvasie en een invasie van mestkevers. We hebben 
er wel 15 op te ruimen (jippie). De Zwartkoppen zijn weer gevlogen met af en toe 
nog een verstekeling in onze netten. Het weer is aangenaam, het zonnetje laat 
zich af en toe zien, vooral in de morgen was dit zeer aangenaam. In de middag 
kreeg de wind en de bewolking de overhand. Gerard en Fija zijn met de boot van 

half drie vertrokken, ze 
hebben morgen andere 
verplichtingen. Dit geeft 
vooral rust voor Branko (de 
hond) en drukte voor 
baasje en vader (meer 
vogels te verwerken). 
Jeroen Breedenbeek rook 
appeltaart en kwam langs 
voor een kop koffie. 
Morgenochtend is hij 
voornemens om ons te 
assisteren. De buitenlandse 
Zwartkop van gisteren was 
een 1 kj man en was 
geringd in Belgie met een 
Brussel ring. Dus hij is zijn 
tomtom waarschijnlijk 
vergeten.  
De gehele dag bleef het 
goed doorvangen, met een 
verrassing in de laatste 
ronde van 21:00 uur. Een 
prachtige Ransuil in net 6 
in de paardeweide. Totaal 
vandaag 107 vogels, dit 
was onze topdag deze 
week tot nog toe. We 
kijken al uit naar 
morgen...   
Vriendelijke groet, Henk en 
Hennie Luten 
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11 september 2009 

De eerste rondjes heeft Jeroen Breedenbeek meegelopen. Daar had Hennie geluk 
mee, kon ze heerlijk uitslapen. In het rondje van acht uur merkte Jeroen tersluiks 
op; Ík heb een mooie Gekraagde Roodstaart in de paardeweide gevangen, hij zat 
naast de IJsvogel. Echt serieus werd hij niet genomen. De verrassing was dan 

ook groot toen 
een zakje uit net 
zes iets blauws liet 
zien. Jawel een 
heuse IJsvogel.  
Het was vandaag 
een goede 
vangdag met 
merendeels 
Roodborsten. Tot 
15:00 uur ving het 
redelijk, nadien 
werd het rustig 
met het 
vluchtverkeer. Met 
zelfs nul-rondes. 
Het weer was 
afwisselend 
bewolkt en zonnig 

en tegen de avond dreigde het zelfs met wat buien. De wind was uit het noorden 
en soms vrij stevig, windkracht 4. Met vanmiddag temperaturen die stegen naar 
20 graden.  
Dit is onze laatste vangdag, morgen geven wij de ringtang over aan Bert Dijkstra. 
Wij hebben een bijzondere mooie week gehad met goed weer, prima vangsten en 
een diversiteit aan soorten. Wij wensen onze opvolgers minstens hetzelfde toe.   
Hartelijke groeten, Henk, Hennie en Branko 
 
 
12 september 2009 

Wisseldag 

Vanmorgen een matige vangst en zo een rustige ochtend. Veel bladeren en 
wederom bezoek van mestkevers. Maar alles is schoon... De stemming zit er 
goed in en ieder rondje levert wel een aantal vogels op. Wij nemen de boot naar 
de vaste wal en wensen onze opvolgers: Bert, Fenny en Peter, veel succes. 
Vandaag om 12:00 uur dus het stokje van de Staphorsters overgenomen. Het 
weer is ook vanmiddag goed gebleven; droog, onbewolkt tot volledig bewolkt. 
Nog even bezoek gehad van Evert Jan en Barbara en een mooie pijlstaart 
(avondrood). Nog geen spectaculaire vangsten gedaan, wel leuk waren een 
drietal spreeuwen. Om 20:30 hebben we de rallengeluiden aan gedaan, dus 
hopelijk zitten morgen de kooien vol. We hebben er zin in en zijn benieuwd wat 
voor spectaculaire vangsten ons nog te wachten staan. We gokken op minimaal 
een sperwergrasmus. 
Groeten van Bert, Fenny en Peter 
 
 
13 september 2009 

De dag begonnen met weinig vogels en veel blad in de netten door de harde wind 
van afgelopen nacht. Af en toe valt er ‘s ochtends wat lichte motregen. Het 
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rallengeluid heeft de hele nacht gedraaid en dat heeft vandaag in ieder geval 
geresulteerd in diverse zicht- en geluidswaarnemingen van waterrallen. De 
vansten vallen tegen. Het rondje van 10.00 uur levert nog één vogel op. In de 
middag diverse rondjes van nul. Vandaag een excursie via het bezoekerscentrum. 
Volgens de opgave komen er 15 mensen. Peter en ik hebben het informatiebord 
weer geheel in ere hersteld. Deels met oudere info, deels met nieuwe grafiekjes 
en overzichten. We proberen ook de laatste foto’s aan de man te brengen voordat 
ze vergeeld zijn, maar dat gaat minder goed... Het blijkt de landelijke KNNV 
kampeergroep te zijn die hun kamp bij Teun Talsma hebben opgeslagen. KNNV 
coryfeeën als Wim Loode en Betty van Leeuwen behoren tot de groep. Ondanks 
dat we in eerste instantie maar twee vogels kunnen laten zien zijn ze zeer 
enthousiast en sponsoren zeven ringstrengen. Als ze weg zijn gaan we bezig met 
de overige twee inloopkooien die nog in de strandwagen staan. Morgen willen we 
die ook vangklaar maken. Vangklaar staan ze al bij sectie 3 en 8. De nieuwe 
willen we plaatsen tussen 3 en 7 en bij 4. De enige opmerkelijke vangsten zij de 
‘redelijke’ aantallen Heggemussen. We zien wel vaker dat bij wat ruiger weer de 
heggemussen gaan trekken. 
Groeten, Bert, Fenny en Peter 
 
 
Week 38 

 
14 september 2009 

De dag begint goed met een Houtsnip als eerste vangst, waar gaat dat naartoe?! 
Tijdens het ringen van de Houtsnip begint er een BlaKo te roepen, die nemen we 
straks te grazen. Met de ochtendboot komt Arjen Goutbeek om ons te versterken. 
We blijven met ieder rondje nog vogels uit de netten halen. Bij sectie 2 blijven 
vinken naar het open water komen om te drinken. Dat gaan we dus uitbuiten. 
Rond een uur of 11 zorgt een vrij grote pieper voor verwarring, het blijkt ‘helaas’ 
een wat groot uitgevallen boompieper te zijn. Tussen de bedrijven door proeft 
Bert nog wat paddestoelen, we moeten nog even afwachten of dit wel zo’n goed 
idee was... De paddestoel die mild zou moeten smaken, bleek in ieder geval een 
uiterst scherp smakend geval. ’s Middags nog even bezoek gehad van Dick van 
Dijk. Vorig jaar heeft hij Joop en Marijke geassisteerd met hun topdag 
heggemussen. Net als vorig jaar heeft hij ook dit jaar weer een ringstreng 
gesponsord. De avondronde brengt het hoogste rondeaantal met zich mee dus er 
moet alsnog gewerkt worden. Veel verschillende soorten. De weersverwachtingen 
zijn goed. De wind gaat meer naar de NO hoek. Dat belooft morgen een goede 
dag te worden. 
Groet, Peter, Arjen, Fenny en Bert 
 
 
15 september 2009 

Het eerste rondje is redelijk met dertien vogels. Nog geen spectaculaire 
vangsten. We vangen opvallend veel roodborsten. Afegelopen nacht het 
rallengeluid tot ongeveer 24.00 uur gedraaid. Rallen nog steeds aanwezig maar 
nog geen gevangen. Vanochtend twee ‘excursiegangers’ gehad. Fanatieke jagers 
maar wel geinteressserd in onze werkzaamheden. Hebben uiteindelijk twee 
ringstrengen gesponsord. In de middag is Dick van Dijk weer op bezoek 
geweest. De hele dag redelijk goed door kunnen vangen met in totaal twee 
piekjes. Twee terugvangsten van Koolmezen uit 2008. Boven het glop in de 
middag vier Buizerden termiekend en gelijktijdig een Havik door het bos. De 
waterstand in het Glop is dusdanig laag dat de duiker achter het weerstation niet 
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eens water afvoert; we hebben de stand dan ook niet (kunstmatig) kunnen 
verhogen door de duiker te blokkeren (wat mocht in overleg met de boer/WS). 
De rallendisco draait inmiddels weer...   
Groet, Bert, Peter, Arjen, Fenny, Hylke en Vera 
 
 
16 september 2009 

Een niet opvallende dag, maar toch in totaal 20 verschillende soorten op 78 
individuen, dus wat dat betreft een leuke dag. Voor de excursie hadden zich vier 
mensen opgegeven, opvallend genoeg was het dus dat er elf mensen op kwamen 

dagen. Wel allemaal 
geregistreerd bij het 
bezoekerscentrum. Uiteindelijk 
een geslaagde excursie met 
een mooi setje aan 
voorbeelden. In totaal vijf 
ringstrengen verkocht. 
Ondertussen in de middag een 
nieuwe rallenkooi gemaakt 
tussen sectie 0 en 8, omdat 
dit de enige plek is waar nog 
water staat en de hele week al 
een ral aan het roepen is. De 
dakgoot aan de voorzijde is 
geschoond, het regenseizoen 
kan dus beginnen (volgende 
week...). De dag afgesloten 
met een klein feestje met de 
4000ste registratie van Bert.   
Groet, Bert, Peter, Arjen, 
Fenny, Hylke en Vera 
 
 
 
 
 
 
 

17 september 2009 

De dag begint goed met drie merels, twee zanglijsters en een goudhaan (de 
eerste van dit jaar) het gaat dus nu echt beginnen! Vol verwachting klopt ons 
hart... Wat gaat de dag brengen? Het vangt de hele dag redelijk door, waarna in 
de loop van de dag het aantal nog stijgt. Met name sectie twee vangt goed op 
vinken en mezen die waarschijnlijk aangetrokken worden door het water dat hier 
nog aanwezig is. Vink is dan ook de topsoort van de dag met 36 nieuwe 
exemplaren, bijna de helft van het totaal aan nieuwe vangsten. De wind gaat ‘s 
middags liggen, waardoor de doortrek ogenschijnlijk afneemt(?). Er vliegt in ieder 
geval ook weinig meer over het Glop. Als gevolg is het aandeel terugvangsten 
waarschijnlijk ook hoog, ongeveer een derde (n = 36). Leuk detail is dat van de 
topsoort van de dag – Vink – er juist slechts één terugvangst is, toch een snelle 
soortspecifieke doortrek? ’s Middags twee grote groepen Staartmezen rond het 
Glop, wat echter niet geleid heeft tot vangsten. De rallendisco draait alweer...   
Groet, Bert, Peter, Arjen, Fenny, Hylke en Vera 
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18 september 2009 

Vannacht het rallengeluid gedraaid; het resultaat na een week inspannend rallen 
jagen (door Peter): de ral die we de hele week al hoorden roepen, zat op de 
bovenste spanlijn van net 7. Helaas wilde het diertje net niet in het net en dus 
niet gevangen. Peter gaat terug naar Zwolle met de boot van 12:30 uur. Letterlijk 
om vijf voor twaalf toch nog de Waterral in de nieuwe kooi bij sectie 8, een goede 
afzwaai dus! Het is de eerste ral van 2009! Halverwege de ochtend een excursie 
van de school van Ardi met zeven scholieren; leuke excursie. De dag vangt rustig 
door met elke ronde enkele vogels. Het is wederom de dag van de Vink (sectie 2) 
met in totaal 21 vangsten (ongeveer een derde van het totaal nieuw) en 
wederom geen vink-terugvangsten. Het is nog steeds erg droog. De drinkplekken 
bij sectie 2 zijn wat opengemaakt zodat de vinken deze goed kunnen gebruiken. 
Het is nu ongeveer nog de enige plek op het eiland met zoet water.  
Groeten, Bert, Peter, Arjen, Fenny, Hylke en Vera 
 
 
19 september 2009 

De dag begint met een bezoek van Frank Majoor die de eerste rondes mee loopt 
om daarna te gaan tellen op het eiland. Ook Hanneke Oudega loopt de eerste 
rondes mee. De eerste ronde brengt direct succes met een aantal van 32 vogels 
(24 nieuw). Hetzelfde beeld als donderdag en vrijdag met enkele dikke merels en 
zanglijsters. In sectie 5 (einde in het riet) foerageerd een waterral en in de 
dwarsnetten vliegt er een uit het net. Ook wordt de eerste vuurgoudhaan van 
2009 gevangen. De week van Bert, Peter en Arjen leverde 530 vogels op, 
waarvan in totaal 414 nieuw. De topsoort is overduidelijk de vink, met 104 
vangsten! (100 nieuw en 4 terugvangst!). Geen hoog spectakel wat betreft 
zeldzaamheden maar met een totaal van 32 soorten een mooi gevarieerde week. 
Leuk waren dus de vinken, de eerste goudhaan, vuurgoudhaan en waterral van 
2009 en de start van de lijstertrek. De netten worden nu overgedragen aan Leo 
Oudejans en Kees van Kleef! De zonnige dag zet zich gewoon voort. We lopen 
rondjes van 4 tot 6 vogels, met af en toe een uitschietertje. Het zijn bijna steeds 
badgasten die bij de kleine laatste plasjes in sectie 2 komen drinken en baden. 
De voor laatste ronde in de avond brengt een flinke opleving van 19 vogels. De 
dag eindigt met voor vink en zwartkop elk 23 verse exemplaren. Vermeldens-
waard is nog de hervangst van een Pimpelmees die in 2005 in juli als 1 kj is 
gevangen, zich twee jaar niet heeft laten zien en dit jaar weer present is. Er was 
vandaag voor ons de ploeg die het overnam geen zichtbare trek. Wel waren er 
vliegende mieren en dus hoog in de lucht spreeuwen en meeuwen die hun 
aandeel in de vliegende mieren namen. Een enkele Sperwer en Buizerd liet zich 
boven het Glop zien en af en toe hoorden we een enkele Waterral roepen of 
scharrelen. Barabara belde of er nog bijzonderheden waren en we kregen bezoek 
van Peter van de Friese landschapsonderhoud ploeg. We zijn tevreden met onze 
85 verse vogels en ons totaal van 109 gevangen vogels. 
Groeten, Leo Oudejans en Kees van Kleef 

 
 
20 september 2009 

De ochtend begon geheel windstil en met een dichte grondmist. Op sommige 
netten zat flink dauw en op andere weer vrijwel niet. De eerste twee rondes 
vielen flink tegen en leverden slechts zestien vogels op. De Zwartkoppen die we 
verwachten ontbraken vrijwel geheel. Opvallend waren de flinke aantallen vinken 
die in de buurt van het Glop hadden geslapen. Zij vertrokken, maar we hadden 
niet de indruk dat ze echt wegtrokken van het eiland. In de loop van de dag 
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kwamen ook weer voortdurend groepjes op het Glop om te drinken en te baden. 
De enige hoorbare trek was afkomstig van wat Heggenmussen en Zanglijsters. 
Het werd al met al een kalme dag met 51 verse vogels en 22 terugvangsten. 
Topper was opnieuw de Vink met 19 exemplaren. Leuk was de vangst van een 
moddervette Bonte vlieg met bijna 20 gram en vet vier. In een van de 
rallenkooien ving Kees een Winterkoning. Overvliegend was er ook weinig waar te 
nemen. We zagen vier naar west overvliegende Aalscholvers en een paar keer 
kleine groepjes Putters. Ook was er een jagend vrouwtje Sperwer aan de 
buitenkant van het terrein. Evert Jan heeft flink zijn best gedaan om de 
automatische back-up weer te laten functioneren, tot nog toe tevergeefs. In de 
middag kwam ook Henri Bouwmeester op het Glop aan. Morgen dus op volle 
sterkte voor wat meer vuurwerk dan vandaag.  
Groeten, Kees van Kleef, Emmie en Leo Oudejans en Henri Bouwmeester 
 
 
Week 39 

 
21 september 2009 

De dag begon opnieuw in rustige sfeer met weinig wind, geen grondmist, maar 
wel meer dauw op de netten. We hoorden in het eerste rondje eigenlijk alleen 
roepjes van redelijk veel Vinken en ook van Heggemus. De eerste rondjes 
leverden weinig vogels op, waarbij opviel dat Zwartkoppen vrijwel ontbraken. De 
ochtend bleef heel rustig met weinig bijzonderheden. Wel werden twee sijsjes 
gevangen die kwamen drinken. We hebben de rust gebruikt om ons uit te leven 
op het maaien van de gehele baan en het bijsnoeien van de berkensectie 
achterin. Ook hebben we ‘s middags het grofmazige net dat achter het gewone 
net in sectie zes stond verplaatst en wel wat verder naar achter. Het was nodig 
om daarvoor een paar eiken bij te snoeien. Henri was gemotiveerd om de 
zoekactie naar de tweetertjes nog eens dunnetjes over te doen en met resul-
taat!!! In de metalen kast werd een plastic tasje gevonden met tweeters die het 
allemaal nog bleken te doen! Waarvan akte! In de namiddag vingen we nog wat 
Vinken en tegen donker bleef de gebruikelijke avondopleving geheel uit. Wel werd 
een Vuurgoudhaan gevangen. Waarnemingen in het Glop waren vandaag beperkt 
tot wat ronvliegende Putters een paar keer Barmsijzen en een rondvliegende 
Grote Bonte Specht. De zeereep is verkend en is morgen weer aan de beurt!   
Groeten, Kees van Kleef, Emmie en Leo Oudejans en Henri Bouwmeester 
 
 
22 september 2009 

De ochtend begon met een verrassing, want vlak voor ons eerste rondje begon 
het vrij onverwacht te druppelen. Een smalle wolkenband passeerde vanaf de 
Noordzee. Het hinderde ons verder niet in onze activiteiten. De eerste rondes 
leverden nauwelijks vogels op. Het was heel stil in het Glop, maar daarbuiten 
werd de gehele dag druk lawaai gemaakt, de maisoogst moet in de kuil! Het bleef 
de gehele dag merkwaardig stil met vogels. Veel rondjes leverden slechts een 
enkel vogeltje op. Weinig te melden, het enige opmerkelijke was de vangst van 
een barmsijs en in de middag nog een Vuurgoudhaan. De avondrondes leverden 
ook geen aantallen. Een tamme dag met wel in elke ronde veel blad door de vaak 
stevige vlagerige wind. Waarnemingen bleven beperkt tot enkele malen een 
Sperwer meestal hoog over. In de middag twee tegen de wind in zwoegende 
Blauwe Reigers laag over het Glop naar zuid west. Vlak voor donker een Houtsnip 
over het Glopgebouw. Henri en later ook Kees zijn naar de zeereep geweest.  
Groeten, Kees van Kleef, Emmie en Leo Oudejans en Henri Bouwmeester 
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23 september 2009 

We dachten dat het bewolkt zou zijn, maar dat was maar gedeeltelijk het geval. 
Geen dauw op de netten, Er waren een paar Zwartkoppen in de beide eerste 
rondes en twee verse Merels. Er was hoorbare trek van Heggemus en Vink. 
Verder was het redelijk rustig in het Glop. In de ochtendrondes waren er nog een 
paar Tjiftjafjes en een verrassende terugvangst van een eigen Sprinkhaanzanger 
in de bossectie 2. Aan het eind van de ochtend kwamen de badgasten weer op 
gang met vooral Vink. Bij de komst van de 11 excursiegangers was dat echter 
ineens voorbij. Zij moesten het geheel zonder vogels doen. Toch bleven ze lang 
geboeid luisteren naar ons verhaal. Om 16.00 uur kwam er vervolgens nog een 
flink groepje studenten en AIO’s vanuit de Herdershut kijken. In twee talen werd 
er geanimeerd gesproken over waarom vogels doen wat ze doen. Leuk om uit 
andere delen van Europa en uit Afrika reacties te horen. De avondronden bleven 
beperkt tot slechts enkele vogels. Er werden vandaag geen andere 
vermeldenswaardige waarnemingen gedaan dan wat rondvliegende groepjes 
Putters en in afwijking van gisteren weer aardig wat Boerenzwaluw in de lucht.  
Groeten, Kees van Kleef, Emmie en Leo Oudejans en Henri Bouwmeester 
 
 
24 september 2009 

Licht bewolkt en weinig wind en geen dauw op de netten, zo begint alweer een 
mooie dag. Er was echter weinig trekgeluid te horen. De inmiddels gebruikelijke 
Vinken en af en toe wat Heggenmussen. In het bos klonken roepjes van 
Zanglijster en een enkele Merel. Aan de zuidzijde van het Glop klonk twee keer 
een duidelijke roep van Grote Lijster. Het eerste rondje leverde 14 vogels op, 
meest verse vogels. Er lijkt dus weer wat aankomst te zijn. Het volgende rondje 
was echter al beperkt tot vier vogels. Toch druppelde het vandaag weer de gehele 
dag door.. Na 11 uur waren het vrijwel steeds drinkers en baders in sectie 
2. Opmerkelijk was de vangst van een 1kj Spotvogel met voldoende vet om 
Afrika te halen. Tussen de baders hing onze eerste Boomkruiper van deze week. 
In de avondronde vingen we de vierde en de vijfde Zanglijster van vandaag en 
nog een Groenling in slagpenrui. Bij de ringtafel klonk van middag één keer de 
duidelijke roep van een Bladkoning. Ronduit verbazingwelkkend was het feit dat 
op het moment dat Kees van Kleef de zeereepvangsten van vandaag in de pc aan 
het inkloppen was en een pimpeltje aan de beurt was, ik van een rondje 
terugkwam met een geringde Pimpelmees die niet van ons bleek te zijn en dat 
was exact de Pimpel die Kees en Henri een paar uur daarvoor in de zeereep 
hadden geringd! Nee toeval bestaat niet! Boven het Glop waren vandaag 
regelmatig twee Buizerds te zien en te horen. Ook een Havik liet zich een paar 
keer horen, maar niet zien. Geen enkele Sperwer vandaag, maar wel zeker 10 
mestkevers in de netten in sectie 6. De vink was vandaag opnieuw topscoorder 
met 15 verse en 3 retourtjes. Deze week alleen al 85 verse Vinken 
gevangen. Morgen gaan we én naar de zeereep én wadvangen én natuurlijk hier 
in het Glop aan de gang!   
Groeten, Kees van Kleef, Emmie en Leo Oudejans en Henri Bouwmeester 
 
 
25 september 2009 

Ook vanmorgen is er weer veel bewolking en is er net op het moment van starten 
van onze eerste ronde een tweetal onbenullige kleine buitjes. Maar ze hebben 
denken we wel invloed op de aankomst hier ter plekke. We merken namelijk 
vrijwel geen enkele aankomst. In de eerste ronde zijn er geen Zanglijsters en ook 
maar enkele Zwartkoppen en Roodborsten. Kees liep na terugkomst van zijn 
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wadvogelvangst een regenrondje mee en ging daarna toch maar slapen. Wij 
gingen door met rondjes van enkele vogels. Weinig bijzonderheden te melden, 
Enige opvallende was de vangst van een eerste kalenderjaar rietgors man. Het 
weer trok snel meer open. Het bleef droog, maar de vogels lieten het wel een 
beetje afweten. In de middag vingen we nog wat Vinken die kwamen drinken en 
of baden. De teller bleef steken op 34 verse vogels en 12 terugvangsten. We 
moesten het vandaag ook zonder vermeldenswaardige waarnemingen doen. Het 
blijft hangen op het niveau van een Grote Bonte in het bos... Henri was naar de 
zeereep en heeft daar lang maar vergeefs gewacht op Spreeuwen.  
Groeten, Kees van Kleef, Emmie en Leo Oudejans en Henri Bouwmeester 
 
 
26 september 2009 

Wisseldag 

Leo c.s. geven vandaag de ringtang over aan André van Loon. Het blijft de hele 
dag bewolkt (elders in Nederland schijnt de zon) met een westelijk windje 3. Na 
twee uur in de middag valt de wind helemaal weg. De vogels ook, al wordt de 
hatelijke nul voorkomen. Verder is er weinig te melden.  
Groet, André van loon 
 
 
27 september 2009 

Na een heldere nacht klonken er wel wat geluiden in het Glop, o.a. van 
Heggenmussen. Maar die belanden niet in de netten... De netten zijn in de eerste 
ronde nog licht bedauwd en als zo vaak in de tweede ronde sterk bedauwd, zelfs 
na leegschudden. Er lijken weer wat Zwartkoppen te zijn aangekomen. En ook 
met de Vinken gaat het goed en dat zijn niet alleen badgasten in sectie 2. We 
vangen ze ook in andere neten. Er waren zeven personen bij de excursie, en er 
werden twee ringstrengen gesponsord. 
Waarnemingen: Grote Bonte Specht, Keep.  
Groet, André van Loon en Henk Luten 
 
 
Week 40 

 
28 september 2009 

De dag begint bewolkt en er is geen dauw op de netten. In de loop van de 
ochtend begint de westenwind wat aan te trekken. In de eerste ronde vangen we 
de Houtsnip terug die Bert op 14 september had geringd en die nu in die korte 
tijd al vier keer is gevangen. Een mager, zwaar ruiend beest. De Vinken blijven 
het goed doen en vormen de helft van de vangst. We vangen ze de hele dag door 
en ook vandaag niet alleen maar als badgasten in sectie 2. Ardie kwam langs met 
een collega en een groep leerlingen voor een biologielesje in het Glop. Zo is de 
sponsor (de school) ook weer tevreden.  
Waarnemingen: één Grote Gele Kwikstaart en twee samen overtrekkende 
Sperwers.  
Groet, André van Loon en Henk Luten 
 
 
29 september 2009 

Een eersteling en een latertje 

De dag is wat druilerig en motterig, af en toe een klein buitje, tussen twee en drie 
een langere bui. Ook in de tweede helft van de middag blijven er druilbuien 
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binnendrijven. Om 9:00 hangt de eerste Koperwiek van het jaar in sectie 6 en als 
je omhoog kijkt zie je Koperwieken en Zanglijsters overtrekken. Het wordt nu 
echt herfst. Er is aan het eind van de middag zichtbaar meer water in de sloot en 
er staan nu her en der plasjes, ook op de oprit. De badgasten van sectie 2 laten 
zich dus niet meer zien, laat staan vangen. In sectie 8 hangen op een gegeven 
moment zowel een Fitis als een Tjiftjaf met een alu T-ring. Beide zijn leuk, de 
Fitis als latertje en de tjif omdat deze geringd is in 2005, in 2006 is terug-
gevangen in april en op 30 september, maar daarna tot vandaag niet meer.  
Henk Luten vertrekt met de boot van 16:30.  
Waarnemingen: Veel Graspiepers in de lucht en in de weilanden richting dorp; 
Zanglijsters en Koperwieken en één overtrekkende sperwer.  
Groet, André en Henk 
 
 
30 september 2009 

Er gebeurt weer wat! 

De dag begint prachtig rustig, windstil, iets vochtig maar de netten zijn vrijwel 
droog. Om 10:00 blijkt de wind uit het zuiden te komen (1 Bft). Vanaf 12:00 
begint het weer te motteren. Vlak voor de excursie is dat zo motterig dat ik sectie 
4 en 5 heb gesloten om de looptijd wat te bekorten. De eerste ronde levert 

meteen al 31 vogels op, 
de tweede 20. Daarna 
stortte het snel in. De 
derde ronde leverde wel 
de eerste vangst dit 
jaar van ons logo op: 
een Bladkoning in 
sectie 9. De excursie 
van 14:00 uur betrof 14 
personen. Om 16:00 
was er nog een 
excursie van Vwo-
scholieren van De 
Streek in Ede in het 
kader van hun 
profielwerkstuk, een 
paar weken geleden al 
geregeld.  

André van Loon vertrekt met de avondboot, Ardie Noorman neemt even waar en 
Symen Deuzeman en Kees Oosterbeek nemen over voor donderdag en vrijdag. 
Om 19:00 uur de secties 4 en 5 weer geopend. De wind is in de loop van de 
middag flink aangetrokken tot WNW 4. De laatste twee rondes van de dag 
leveren nog vijf vogels op.  
Waarnemingen: Tijdens de eerste ronde vliegt een Havik weg uit de bosschage 
achter de laatste rietnetten van sectie 5.  
Groeten, André, Ardie, Kees en Symen 
 
 
1 oktober 2009 

Toch weer Vinken! 

De dag begint direct met een harde NW-wind kracht 5. De eerste ronde wordt 
dan ook ruimschoots besteed aan het verwijderen van de vele blaadjes in de 
netten. Het blijft een groot deel van de dag hard waaien, maar aan het einde van 
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de middag neemt de wind iets af naar NW 4. Tussen 07:30-11:00 uur enkele 
lichte buitjes en rond 17:00 uur een bui, maar de rest van de dag droog en 
zonnig. De vangsten in de ochtend waren erg tam. In de eerste ronde werden 
nog 10 vogels gevangen, maar daarna was het tot de middag sprokkelen 
geblazen. Maar vanaf de ronde van 13:00 uur begonnen we Vinken te vangen in 
de secties 0, 2 en 3. Dit nam tot de avond toch behoorlijke proporties aan, van 
tussen de 10-30 Vinken per ronde! Hiermee bereikten we een voorlopig 
seizoensmaximum van 68 Vinken! We kregen in de middag goede hulp van René 
en Tera Boeken. Om 17:00 uur kregen we nog een kleine excursie van Vwo-
scholieren van De Streek in Ede in het kader van hun profielwerkstuk over de 
vogeltrek. Ook kwamen Paul Ruiters en co nog even langs. Ze hadden een topdag 
bij de Merlijn, met o.a. een Kuhls Pijlstormvogel, Vorkstaartmeeuw en Vaal 
Stormvogeltje. Eén Tjiftjaf kwam uit de zeereep, aldaar geringd op 22 september. 
Vooral door de Vinken kwam het dagtotaal ruim boven de 100 vogels uit.  
Waarnemingen: de hele ochtend zijn er Koperwieken aanwezig, echter in een 
klein aantal, drie Sperwers opstijgend uit het bos om 07:30 uur, erg veel 
Graspiepers in de omgeving. 
Groeten, Kelly, Kees en Symen 
 
 
2 oktober 2009 

De dag begint met een aantal fikse regenbuien, waardoor we extra rondes 
moeten lopen. Er staat ook nog steeds een stevige noordwester, kracht 5. In de 
loop van de ochtend wordt het weer steeds fraaier en in de middag hebben we 
veel zonnige periodes, met een afnemende wind. In de eerste ronde vangen we 
een Ransuil, de tweede van dit seizoen. Tera Boelen assisteert ons in de ochten-
duren. Om een uur of elf komt een Barbara langs. Ze is dolblij omdat ze de Roze 
Spreeuw in het dorp heeft teruggevonden. Afgelopen zondag had ze de hele dag 
hiernaar gezocht, echter toen zonder resultaat. Ook Symen besluit even te gaan 
kijken en ziet de vogel prachtig. In het dorp en op de andere Waddeneilanden 
zitten ook meerdere Bladkoninkjes, dus de verwachtingen in het Glop zijn hoog 
gespannen voor komende dagen. De vangsten verlopen rustig. Kees vertrekt met 
de middagboot en Joop van Ardenne komt aan. Niet veel later ziet ook hij de 
Roze Spreeuw en scoort ook nog een roepende bladkoning. Symen vertrekt met 
de avondboot. De vangsten blijven laag en rond 19:00 uur is het bladstil. 
Waarschijnlijk stilte voor de storm.  
Groeten, Joop, Kees en Symen 
 
 
3 oktober 2009 

Windvang 

Toen ik na het opstaan naar buiten ging kon ik de branding horen. In het glop viel 
de wind mee, het lijkt of het over ons heen gaat. Ook het blad in de netten valt 
alles mee. Dat bleek later wel anders. De eerste twee rondjes tien vogels is dus 
een makkie. Wel gaan groepjes vogels over ons heen naar elders helaas. De wind 
bleef maar blad aanwakkeren om lekker in de netten te gaan liggen. We hebben 
de bossectie’s 1,2,0 en 6 gesloten. Daar zat al het nodige in: we hebben morgen 
wat te doen. De andere netten blijven behoorlijk schoon wat blad betreft maar er 
komen trouwens ook geen vogels in. Volgens de verwachting blijft de wind 
aanhouden en krimpen naar west, wellicht moeten we nog meer sluiten maar dat 
zien we morgen dan wel.  
Groeten, Joop en Marijke 
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4 oktober 2009 

Dieren (vang)dag. 

Vanochtend was de wind gebleven maar de vogels bleven helaas nog weg. De 
eerste 3 rondjes 11 vogels totaal, da’s erg weinig. Gisterenmiddag kwam Eric 
Lam van Vogelwerkgroep ‘t Gooi of er vandaag een bezoek mogelijk was. We 
spraken af rond de klok van 11 uur. We hadden genoeg vogels om te laten zien. 
Het verhaal dat ik vertelde bewoog toch alle zes bezoekers om een ringstreng te 
sponsoren. Een persoon veranderde bij het zien van een Kleine Barmsijs de 
sponsering van 2.0 in 2.3 omdat hij het zo een lief vogeltje vond. Ze rekenden 
allemaal ruimhartig af en we hadden zo weer 55 euries in de pot. Mooi meege-
nomen, want het bezoekerscentrum had geen bezoekers voor ons, omdat het te 
hard waaide. Vervolgens hebben we de netten van sectie 1 en 2 weer open gezet. 
Bij sectie 0 dachten we een prangend, problematisch proppenprobleem tegen te 
komen maar dat viel reuze mee, en de sectie stond weer snel vangklaar. Rest ons 
alleen nog sectie 6 maar daar waait het nog net even te hard voor. Barbara 
bracht ons nog een bezoek ze had weinig gezien op het eiland. Ze was met twee 
uur vertraging op het eiland gekomen vanwege hoog water. Uiteindelijk in de 
laatste twee rondjes toch weer veel Vinken gevangen.  
Groeten, Joop en Marijke 
 
 
Week 41 

 
5 oktober 2009 

Meteen in de eerste ronde 32 vogels. Aanvankelijk bijna geen wind. Later iets 
meer. In de loop v.d. dag sectie 6 ook weer schoon gemaakt en die is weer 
operationeel. Zanglijster uit 2005 gevangen die door Henry is geringd op 25-7-
2005. Alsmede een zwartkop met een blinkende (nieuwe) ring aan zijn poot, die 
in Belgie bleek te zijn geringd. Lijkt wel op noordelijke trek. Dat zullen we later 
weten als we de terugmelding hebben ontvangen. Bezoek gehad van een 
vogelaarster in een rolstoel, die ik vrijdag op de boot had ontmoet. Ze is lid van 
een vogelwerkgroep in Wageningen. Zij was erg geïnteresseerd in ons werk hier 
en besloot om een ringstreng te sponsoren. De vinken blijven maar komen en 
bijna allemaal in sectie 2. Marijke zag hordes Vinken op het kuilvoer bij de boer 
aan de overkant. De sloten in de omgeving staan droog,(net als een groot 
gedeelte van het Glop trouwens), dus is dat misschien de reden dat ze zo 
massaal hier komen drinken van het weinige water dat er is. Ook vingen we een 
Kleine Karekiet, een late vangst dacht ik, maar na het raadplegen van de 
database ontdekte ik dat er ooit 78 gevangen zijn in oktober. Waarvan een zelfs 
op 29-10, dat is pas laat te noemen. Mooi dagtotaal, en ook nog gevarieerd, we 
mogen niet mopperen, en dat doen we dan ook niet.   
Groeten, Joop en Marijke 
 
 
6 oktober 2009 

Het lijkt een stralende dag te worden: mooie dauwdruppels aan de netten en in 
de eerste ronde 18 vogels, maar in de tweede ronde slechts één. We gaan 
gewoon verder, maar nu eerst tijd voor ontbijt. Rond 11 uur aankomende mist 
vanuit het waddengebied, maar die zet gelukkig niet door. Wel gaat het rond 
twaalf uur harder waaien. We haalden een Roodborst NVO uit het net. We hebben 
intussen al twee 0-rondes gelopen... Op zich was het de hele dag wel redelijk 
weer, tegen de avond een beetje gemiezer. De aantallen bleven flink achter bij 
gisteren, terwijl het weer ongeveer vergelijkbaar was. Al met al een wat saaie 
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dag, we hopen morgen op meer reuring. Wel staan er overal prachtige 
paddestoelen, maar daar komen we niet voor... 
Groeten, Joop en Marijke 
 
 
7 oktober 2009 

Regen regen regen. Wel mild, maar wel nat. Na twaalven werd het gelukkig 
droog. In de eerste ronde zagen we bij een van de kooien een waterral, dus het 
geluid heeft effect, nu moeten ze zich alleen nog laten vangen. Net als de rest 
van onze gevederde vrienden, de eerst twee rondes leverden slechts 4 vogels op. 
Vanmiddag 5 mensen aangemeld voor de excursie, we hopen dat we ze wel 
levende have kunnen laten zien! Dat is gelukt. Er kwam zes man opdagen, ook 
deze waren weer zeer enthousiast. We hebben nog wat vogels bij elkaar kunnen 
sprokkelen, waarbij de Keep een toppertje was. De oh’s en ah’s waren niet van 
de lucht. Ook hebben weer twee ringstrengen een goede sponsor gevonden. Het 
dagtotaal was wederom aan de magere kant, maar al met al hebben we een 
goede dag gehad. Onze medewoners van de VU zijn weer naar Amsterdam 
vertrokken, het was een gezellig stel, en hoewel vogels niet hun vakgebied 
waren, waren de heren zeer geinteresseerd, leuk! Het is nu bladstil, bijna warm, 
en het rallengeluid staat alweer aan. Laat ze maar komen!   
Groeten, Joop en Marijke 
 
 
8 oktober 2009 

De eerste ronde liepen we in prachtig ochtendweer. Onder de grote speaker 
hoorde ik een waterral. Helaas staat daar geen kooi meer. Geluid helpt dus 
echt. Zevenendertig vogels hangen in de zakjes na de eerste ronde, waarvan 27 
roodborsten. Dat lijkt ons nieuwe aankomst. De gehele dag blijft het prachtig 
weer en gestaag halen we de verse vogels op. We krijgen bezoek van twee jonge 
vogelaars uit Dokkum. Ze zijn zeer geinteresseerd in ons werk. Eén van de 
jongens helpt regelmatig een roofvogelringer in Friesland. Ze sposoren ook ieder 
een ringstreng. Dan gaat de telefoon: Ardie die vroeg of we soms zin hadden om 
een rondje op het eiland te fietsen. Hij zou dan even de honneurs voor ons 
waarnemen. Dat is een mooi aanbod en wij op de fiets en Ardie ringen. Tijdens 
onze afwezigheid vangt Ardie: grauwe vliegenvanger, baardman, putter en een 
roodborst met een Deense ring! Er loopt een Soay-schaap van Natuurmonu-
menten bij ons op de baan. Doodgemoedereerd kwam hij ons bij sectie 4 
tegemoet lopen. Hij heeft al twee netten flink beschadigd. We hebben geen jacht 
op hem gemaakt omdat hij dan nog veel meer schade zou aanrichten. Nu staat 
hij bij het hek van sectie 6 verlangend de schapenwei in te staren. Ardie heeft 
contact gehad met NM, die komen het beest morgen weghalen. (Het schaap, niet 
Ardie :-) !)  
Groeten, Joop en Marijke 
PS: Vannacht weer rallengeluid aan, hopelijk laat zich nu eens zo’n beest vangen. 
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9 oktober 2009 

De mensen van Natuurmonumenten hebben vanochtend de beide klaphekjes 
open gezet en zijn er weer vandoor gegaan. Gelukkig liep binnen de korste keren 
het vrijheidslievende schaap terug de wei in. Mission accomplished. Maar nu zag 
Marijke rond 14.00 uur wederom een ongenode gast: er loopt een jonge zwart-
witte kat rond de netten, gelukkig tot nu toe nog zonder calamiteiten. Vangsten 
vallen tot nu wel wat tegen. Wel was de gevangen Vuurgoudhaan de 5000-ste 
vangst van het VRS dit seizoen. Ondanks het mooie weer en de oostenwind 
hebben we verder weinig vogels gevangen. Wel hadden we tegen de schemer een 
stuk of 14 Koperwieken: leuk. Ook hebben we al Kramsvogels over horen vliegen. 
Hoewel we helaas geen grote aantallen vogels hebben gevangen was het toch 
weer een heerlijke week. We wensen onze opvolgers veel succes en plezier! 
Groeten, Joop en Marijke 
 
 
10 oktober 2009 

Bij het wakker worden vanochtend hoorden we het al: regen! Dat maakt het 
minder vervelend naar huis te gaan. Fris en monter het bed uitgesprongen en zo 
snel mogelijk het eerste rondje gelopen, hetgeen een stuk of twaalf vogels 
opleverde. Ondertussen is het opgehouden met zachtjes regenen, nu lijkt het 
serieus te worden, gelijk maar het volgende rondje erachteraan! Ons 
ochtendtotaal is op 30 stuks blijven steken. Ons weektotaal op 504, de helft 
minder dan vorig jaar. Gelukkig is niks voorspelbaar. De volgende ploeg is koud 
en nat gearriveerd, en nemen nu het stokje van ons over: heel veel succes en 
plezier gewenst!  Groet, Joop en Marijke.   
Vanaf 13.00 uur werd het droog, maar de aantallen blijken niet te zijn 
toegenomen. We sprokkelen ze bij elkaar twee of drie vogels per rondje. Ook zijn 
er geen tekenen van trek in het Glop het is stil op een paar vluchten met ganzen 
na. De temperatuur is vanmiddag iets gestegen en het voelt wat aangenamer 
aan. Het is verder bladstil. De waterstand in de sloot was bij aankomst -3.   
Groet van de Staphorster clan, Henk Luten, Thea en Klaas van Dijken en Jan 
Westera 
 
 
11 oktober 2009 

Vannacht en vanmorgen begon de dag lichtbewolkt en windstil. Dus geen blad of 
douw in de netten te bekennen. Wel de eerste ronde 17 vogels, waarvan één 
Waterral vrouw in de kooi bij sectie 5. De tweede ronde viel gelijk tegen met twee 
vogels. Geen trek of bewegingen in het Glop te bekennen. Rust, rust en nog eens 
rust, wel lekker maar daar komen we niet voor. We willen Aktie!!!!! Dit kregen we 
dan ook in de loop van de middag. Om 14:00 uur was er een excursie van zes 
personen, vijf Duitsers en een Nederlandse. In die ronde vingen we de mooiste 
soorten van de dag, vier Vuurgoudhaantjes en vier Goudhaantjes. De wind nam 
in de loop van de dag toe met flinke regenbuien. Om 17:00 uur een geweldige 
regenbui met enkele flinke klappen onweer. De verwachting voor vannacht is 
zodanig dat we besloten hebben om de netten tegen de avond te sluiten. 
Groet van de Staphorster clan, Henk Luten, Thea en Klaas van Dijken en Jan 
Westera 
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Week 42 

 
12 oktober 2009 

Om 07:30 uur was het weer zodanig dat we de netten van sectie 3, 4 en 5 open 
hebben gedaan. Om 10 uur was de wind iets afgenomen en hebben we de 
bossectie en sectie 6 ook opengedaan. Het water is met 1 cm gestegen naar -3 
en de rallenkooien komen iets in het water te staan. Maar vandaag geen Waterral 
gezien of gehoord. Tijdens de ronde van 18:00 uur kwam er een schreeuw bij het 

ebelbruggetje vandaan, daar zat een adulte Havik-man in het net.  
De vangst was tot nu toe matig maar de ronde van 19:00 uur was de goedmaker 
met 24 vogels waarvan 15 Koperwieken. 
Groet van Henk Luten, Thea en Klaas van Dijken en Jan Westera 
 
 
13 oktober 2009 

Vanmorgen was er in de eerste ronde veel blad in de netten na een nacht met 
veel wind, en veel vogels: 27 stuks. Dit gaf de burger moed. Vooral een 
noordenwind geeft de verwachting dat er weer vogels uit die richting binnen gaan 
komen. De hele dag gaat de vangst redelijk door, dat blijkt uit de totaal score van 
106 stuks. Na 13:00 uur viel de wind weg van 5 bft naar 2 bft, met zo nu en dan 
een buitje, verder zonnig. We verwachtten een inval van Koperwieken vanavond, 
en we stonden dan ook gepakt en gezakt te wachten. Maar de zoete inval bleef 
weg en met zes Koperwieken hield het op. Op naar morgen, het belooft een 
mooie zonnige dag te worden. 
Hartelijke groet van Henk, Thea, Klaas en Jan 
 
 
14 oktober 2009 

De dag begint weer met windstil weer. Wat ons opvalt is dat er veel ganzengeluid 
is deze morgen vanuit de polder. De eerste ronde begint met 17 vogels. 
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Roodborsten en Staartmezen omringen ons tijdens het verwerken van deze 17 
vogels. De zon schijnt door de bomen heen, het mooiste herfstweer wat we ons 
maar kunnen wensen. De gewassen fris ruikende zakjes aan de ringtafel waar de 
vogels mee zijn aangekomen maakt dat ze op deze manier weer fluitend weg 
vliegen. Onze eerste indruk deze morgen is dat er een heleboel vogels zijn 
gekomen deze nacht. De excursie zou niet doorgaan maar om 14:00 uur kwamen 
er twee mensen die besproken en betaald hebben. Dus kregen ze een privé 
excursie van Harry de Hoofdringer. Ook hebben ze een streng ringen gesponsord. 
De laatste dagen hebben we in het Glop geen rallen gezien of gehoord ondanks 
de rallendisco. Binnen vliegen twee dagpauwogen, die willen met dit mooie weer 

graag naar buiten. 
Maar achter dubbel-
glas is het warmer 
dan buiten.   
In de ronde van 
17:00 uur zat er een 
verrassing in het 
korte net van sectie 
5. Een eerste 
kalenderjaar 
Beflijster. Ook 
vanavond bleef de 
inval van 
Koperwieken uit 
terwijl er genoeg 
verblijven op het 
eiland. Met 118 
vogels op de teller 

sluiten we vanavond af. De hoogste score van de week tot nu toe. De buienradar 
geeft voor vannacht een NO-wind kracht 3-4 aan en een temperatuur van 1°C. 
Dus de verwachting voor morgen is hier weer hooggespannen.  
Hartelijke groet van Henk, Thea, Klaas en Jan 
 
 
15 oktober 2009 

De verwachtingen waren hoog gespannen voor vandaag. Harde NO-wind kracht 4 
zou kunnen duiden op nieuwe aanvoer van vogels. Maar dit bleek jammer genoeg 
niet zo te zijn. Wel wat trek van Merels en Roodborsten. We hadden geen enkele 
ronde 0 maar sprokkelden de vogels tijdens de dag bij elkaar. De ronde van 
19:00 uur was de beste met 21 vogels, een uitschieter. We zagen vandaag weer 
Koperwieken in de lucht en twee Buizerden bij elkaar die door kraaien achterna 
werden gezeten. Vanmorgen een groep scholieren van de VU gehad voor een 
excursie van negen jongeren die op een soort snuffelstage waren. Zij zitten in de 
laatste klas voortgezet onderwijs en willen biologie gaan studeren. Morgenvroeg 
krijgen we weer zo’n groep. Leuke ervaring, geïnteresseerde jongeren te zien. 
Verder valt op dat de geleerden het steeds maar hebben over de opwarming van 
de aarde en stijging van de zeespiegel. Daar hebben wij hier zo onze twijfels bij. 
Want het waterpeil zakt weer naar recordlage stand hier in het Glop. Stand in de 
sloot is -3. We kunnen gewoon op onze schoenen naar de rallenkooien lopen. 
Hartelijke groet van uit een mooie en stil Glop, Henk, Thea, Klaas en Jan 
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16 oktober 2009 

Afgelopen nacht is de wind flink aangetrokken naar kracht 7 Bft. In de eerste 
ronde zagen we door het blad de netten niet meer. We besloten om de sectie 1-2 
en 0 maar te sluiten, en in de loop van de dag de bladeren maar te verwijderen. 
Dit laatste bleek een onmogelijke taak te zijn, de wind nam nog toe naar kracht 8 
met windvlagen tot ongeveer 100 km/h. Om 12:00 uur maar de rest gaan 
sluiten. De lussen waaiden van de stokken en de stokken gingen al scheef en 
krom staan. Ook bleven de netten in de bramenstruiken en bomen haken. Om 
schade te voorkomen alles maar sluiten. De verwachting is niet veel beter. Na de 
middag zijn we bezig geweest met alle netten bladvrij te maken. Daarna de 
netten opgerold. De regenbuien begonnen steeds vaker te vallen en we besloten 
om vannacht de baan maar gesloten te houden, en morgenvroeg maar te kijken 
of het verstandig is om ze te openen. De excursie van vanmorgen kon nog net 
doorgaan we hadden negen vogels om te laten zien. Er waren acht toekomstige 
studenten en één begeleidster. Met het zien van de Goudhaan-man vlogen de 
aah’s en ôh’s over de tafel. Jammer dat onze laatste hele vangdag zo moest 
eindigen. 
Hartelijke groet, Henk, Thea, Klaas, Jan 
 
 
17 oktober 2009 

Op een slof en een ... 

Vanmorgen redelijk zonnig, windkracht 4. We besluiten om de netten te openen. 
Tijdens het openen hadden we vijf vogels in de zakjes toen we weer bij de 
ringtafel terug waren. In d ronde van 9:00 uur hadden we vier vogels. De wind is 
inmiddels weer iets aangetrokken naar kracht 5. We geven het stokje over aan 
Ardie, Wim en André Duiven, en zo zit een mooie week ringen er weer voor ons 
op. We hopen dat onze opvolgers een goede week zullen hebben met mooie 
resultaten.  
Het reutelt niet van de vogels, maar de hele dag leveren de rondjes genoeg op. 
Hoogtepunt van de dag is een Sperwer, met gevaar voor eigen leven bemachtigd 
door Koos van Ee, die met doodsverachting de ronde was aangevangen op 
sloffen! Bij de spurt om de Sperwer te bemachtigen schoot de heer van Ee dan 
ook letterlijk uit zijn slof, maar was succesvol. Opvallend verder het redelijk hoge 
aantal Roodborsten, zowel verse als veel terugvangsten.  
Hartelijke groet  Ardie, Wim en André 
 
 

18 oktober 2009 

Een lekkere bout! 

Tenminste dat dacht 
een jonge Buizerd 
waarschijnlijk toen 
deze langs het 
paardenweitje 
vloog. De bout was 
een Houtduif, welke 
in net 6 hing, en 
even later de 
Buizerd ook. Een 
leuke dag met veel 
Roodborsten, 
Koperwieken en 
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Merels volgde, geen spectaculaire zaken maar wel een bevredigend aantal 
gevangen vogels. De in totaal meer dan 40 Koperwieken en Merels in de laatste 
ronde voor donker bracht het totaal tot boven de honderd. Het lijkt erop dat de 
jaarlijkse lijsterpiek haar aanvang heeft genomen. 
Hartelijke groet  Ardie, Symen, Wim en André 
 
 
Week 43 

 
19 oktober 2009 

Hoog over! 

Het bleek vandaag een dag van komen en gaan. Zowel veel vogels, welke 
voornamelijk hoog over 
kwamen, maar ook gasten. In 
de ochtend ‘ritselde’ het overal 
van de lijsters, blijkbaar uit de 
bosjes komend waarin ze 
hadden geslapen. Wat hoog 
over vliegt komt echter niet in 
de netten terecht, maar we 
hielden het de hele dag druk 
met iedere ronde een leuk 
aantal. Het tweede rondje 
leverde onze tot nu toe eerste 
zeldzaamheid op, een Kleine 
Vliegenvanger, de zevende in 
ons bestaan. De aanwezige 
gasten, de Kievitjes, hadden 
daarmee mazzel.  
Er is duidelijk sprake van 
vertrek van de Roodborst, we 
hadden er minder en ook 
minder terugmeldingen van 
eerdere dagen. Het aantal 
Merels en Koperwieken was 
hoger en in de namiddag 
verschalkten wij 16 
Staartmezen, allen ongeringd, 
die zo’n beetje met zijn allen 
hadden besloten de netten te 
testen. Een aantal was de dans 
ontsprongen en het grappige 
was, dat toen we terugliepen 

naar het veldlab, deze vogels ons volgden. Beter gezegd hun gevangen genomen 
maatjes. Staartmezen zijn dus solidair. 
Hartelijke groet  Ardie, Symen, Wim en André 
 
 
20 oktober 2009 

Het zijn lijsters wat de klok slaat 

Een winderig dagje in het Glop met als stapelsoort de Merel en met als goede 
tweede de Koperwiek. Tussen de Merels nog een terugvangst met een London-
ring. De hele dag een komen en gaan van vogels en bezoek. In de ochtend 
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vingen we nog een Boomkruiper van de Zeereepbaan. Het laatste rondje in de 
avondschemering bracht het dagtotaal weer boven de 100. Ter gelegenheid van 
André’s verjaardag morgen, hebben we het praathuis bezocht en ons en André 
getrakteerd op een overheerlijke maaltijd. Vanavond de rallendisco aangezet. We 
hopen vanacht en morgenochtend hiervan het resultaat te zien. 
Groet,  Wim Fokker 
 
 
21 oktober 2009 

Wegens succes geprolongeerd: lijsters! 

Vandaag veel wind, gelukkig weinig blad en een Taigaboomkruiper. Een Houtsnip 
vloog vanuit de bosrand tussen sectie 5 en 6 linea recta het wijdmazige net bij 6 
in. Ook de rallendisco van vanacht leverde een aantal exemplaren op. En ook 
vandaag weer een komen en gaan van bezoek. De excursie was met 23 personen 
goed bezocht. Juist voor de excursie vloog er een Havik uit het net boven het 
Ebelbruggetje. In de slotronde werd nog een Witte Kwikstaart door de sterke 
wind net 4 ingeblazen.  Vandaag de verjaardag van André met (ijs)taart gevierd 
en met een borrel geëindigd. 
Groet uit een wederom winderig glop,  Wim Fokker 
 
 
22 oktober 2009 

Buizerd en co 

Vandaag hadden we de eer de jaarlijkse JNM-invasie te mogen vermaken. Dat 
lukte ons behoorlijk goed met een wat geringere vangst dan vorige dagen, maar 
wel divers. Alledrie de groepen konden we verblijden met wat leuks. De eerste 
groep had een Buizerd en de andere twee beide een Waterral. Verder bestond de 
vangst vooral uit Merels, Roodborsten en Koperwieken. Zoals gebruikelijk. De 
smaakmaker van de dag was de Taigaboomkruiper die we een dag eerder nieuw 
hadden geringd. 
Groet,  Wim Fokker 
 
 
23 oktober 2009 

Vertrek! 

Daarvan is duidelijk sprake geweest. Het aantal gevangen vogels is beduidend 
lager dan de voorgaande dagen en het weer beduidend beter! Misschien hangt 
e.e.a. samen. Tijdends het laatste rondje in de avondschemering hangen er nog 
wel wat merels in de netten, maar slechst één Koperwiek. Het karakteristiek hoge 
trekroepje van de Koperwiek is hoog in de lucht overal te horen. Er is duidelijk 
sprake van vertrek! 
Groet,  Wim Fokker 
 
 
24 oktober 2009 

Rust en wisseling van de wacht 

De netten waren vandaag bij het ochtendgloren (van gloren eigenlijk weinig 
gemerkt) nat van de dauw. Op de speaker zaten drie Waterrallen die op de disco 
waren afgekomen. Vannacht wel een exemplaar kunnen verschalken. Deze zat op 
de spandraad recht voor de speaker en kon zo aan de poten van het net worden 
geplukt! In de ronde van half elf konden we vier Waterrallen ringen. Ook een 1kj 
Sperwer-man hing deze ronde in het wijdmazige net van sectie 6. 
Koos van Ee vertrekt met de boot van 10:30 uur. Om twaalf uur arriveerde de 
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aflossing, Symen en Andrea, vanuit de Herdershut. Wim en André vertrekken met 
de middagboot weer van het eiland. ‘s Middags is er versterking van Evert Jan. 
Het was voor mij (Wim) een mooie vangweek met ruim over de 900 vogels 
inclusief wad- en zeereepvangsten.  
In de middag druppelen de vangsten matig door, met iedere ronde enkele vogels. 
Leuk was een Houtduif in één van de grofmazige netten bij sectie 6. De wind 
neemt in de middag toe naar zuid 4. Tijdens de avondpiek van de lijsters stonden 
we weer op scherp bij de bossecties en 7 en 8, maar dit leverde niet veel meer op 
dan acht vogels. Het dagtotaal komt hiermee uit op 50 vogels (inclusief 
terugvangsten). In de loop van de avond trekt de wind aan tot zuid 5 en begint 
het gestaag te regenen. Vanaf 19:45 uur draait het rallengeluid. 
Groeten,  Andrea en Symen 
 
 
25 oktober 2009 

Het kan nog rustiger... 
In de vroege ochtenschemer horen we langdurig een kekkerende Havik in het bos 
achter het Glop. De eerste ronde wordt ruimschoots besteed aan het verwijderen 
van de blaadjes uit de netten in het bos en de paardenwei. Erg leuk was de 
vangst van een Houtsnip in sectie 2. De wind is ten opzichte van gisteravond 
gelukkig wat afgenomen en iets gedraaid naar ZW 4. Het is een prachtige 
ochtend, onbewolkt met veel zon. In de loop van de dag trekt de wind wel weer 
aan tot ZW 5. Huub Oome komt rond 10:30 op de koffie en loopt een ronde mee. 
Twee rondes voor de excursie van 14:00 uur valt het helemaal stil met de 
vangsten en belanden we in de nul-rondes. Gelukkig vangen we tijdens de 
excursie toch nog drie vogels, zodat onze twee gasten toch nog iets te zien 
krijgen. Aan het einde van de middag staan we weer op scherp voor de invallende 
lijsters. We zien diverse groepjes Koperwieken boven het vangterrein, maar deze 
vliegen letterlijk over het Glop heen. De avondpiek levert dan ook het matige 
resultaat op van twee Merels en één Koperwiek. Het dagtotaal komt hiermee uit 
op 16 verse vogels en 12 terugmeldingen. Vanaf 19:00 uur draait het 
rallengeluid. 
Groeten,  Kees, Andrea en Symen 
 
 
Week 44 

 
26 oktober 2009 

Nog veel rustiger... 

Toevoeging aan het dagtotaal van gisteren: twee bruine ratten in de rallenkooi bij 
sectie 4/5. Ja, deze twee rakkers kwamen we vannacht tijdens de laatste ronde 
tegen. Bij gebrek aan geschikte ringen, ongeringd losgelaten... In het 
ochtendgloren wisten we al hoe laat het was: veel wind, dus ook erg veel 
blaadjes in de netten. Vanwege het verwijderen van de blaadjes konden de eerste 
twee rondjes gecombineerd worden: vier vogels in de eerste twee 
rondes. Vanwege de harde wind besloten we voor de rest van de dag een groot 
deel van sectie 6 (eikenblaadjes) te sluiten. Verder verloopt de dag zeer rustig, 
niet veel meer te melden dan: één Keep en één Vuurgoudhaan. Ondanks het 
gebrek aan vangsten van Waterrallen, zijn er minimaal twee in het vangterrein 
aanwezig. Met verandering van het weer hopen we dat het vanaf morgen beter 
gaat. Het rallengeluid draait vanaf 19:00 uur. 
Groeten,  Andrea, Kees en Symen 



42 

27 oktober 2009 

Back on track 

‘s Ochtends in de schemering miechelt het eindelijk weer van de vogels boven het 
Glop. De Amsterdammers hebben gelijk gekregen met hun BAM-voorspelling: 
vannacht massale trek boven de Noordzee. Het zijn vooral lijsters met als 
bulksoort Kramsvogel, maar ook veel Koperwieken en Merels, die over het Glop 
heenvliegen. Dit resulteerde nog niet gelijk in enorme vangsten, een eerste 
rondje van 17 vogels, maar we blijven de hele dag gestaag doorvangen. Erg leuk 
was een Buizerd tijdens de eerste ronde in de onderste baan van een grofmazig 
net bij sectie 6. Aan het eind van de dag komen we met een avondspurtje van 
vooral Merels uiteindelijk ruim boven de honderd vogels uit. Ook was er vandaag 
duidelijk verse aankomst van Roodborsten. Het was vandaag verder prachtig 
vangweer. In de ochtend nog tamelijk bewolkt met nauwelijks wind. Vanaf het 
begin van de middag draaiende wind van ZW 1 naar W2. Het wolkendek trok 
langzaam open, waardoor we veel zonnige periodes hadden. Kortom een 
prachtige dag! Vanaf 19:00 uur draait het rallengeluid. We hopen toch op meer 
succes de komende dagen. Helaas staat er nog steeds erg weinig water in het 
Glop, waardoor de kooien droog staan. De mistnetstok gaf vandaag -4 aan in de 
sloot.  
Waarnemingen: overtrekkende IJsgors, veel Barmsijzen spec., één Zwarte Ruiter 
en één Grote Gele Kwikstaart. 
Groeten,  Andrea, Kees en Symen 
 
 
28 oktober 2009 

Het merelt aardig door 

Een superdag dus vergeleken met voorgaande vier dagen. Niet zozeer qua 
soorten maar de aantallen waren vandaag fantastisch. Maar liefst 75 merels, 
twee vuurgoudhanen. In de middag de laatste excursie van het jaar met ook qua 
aantallen een redelijke opkomst: 9 personen. Twee ringstrengen werden 
gesponsord. Leuke soorten vandaag waren vuurgoudhaan, goudhaan en sijs. Een 
buizerd ontsnapte juist voordat Andrea arriveerde (ze moet toch wat harder 
lopen). Symen was de hele ochtend naar de zeereep, hij had maar liefst 80 
vogels. Dankzij het posten van Kees en Symen tijdens de avondschemering werd 
het aantal koperwieken nog verder opgedreven. Het was een fijne dag afgesloten 
in Van der Werf met een dubbele T-bone steak en een liter wijn.  
Waarnemingen: een Grote bonte specht roepend en één Grote gele kwik. 
Groeten,  Andrea, Kees en Symen 
 
 
29 oktober 2009 

Het blijft maar doormerelen... 

Gezien het mooie dagtotaal en het aantal invallende lijsters in het vangterrein de 
vorige dag, waren de verwachtingen voor vandaag hoog gespannen. Dit werd 
bevestigd door het eerste rondje met een kleine dertig vogels, waarvan de 
hoofdmoot bestond uit Merels. We hadden ook direct in de smiezen dat we onze 
rondetijden wat moesten inkorten, omdat er vrijwel continue vogels in de netten 
vlogen. Om geen lijsters te ‘missen’ leidde dit soms tot komische taferelen 
(snoekduiken, rennende figuren...) Erg grappig was ook het bezoek van Ardie in 
de middag die zich enigszins verbaasd afvroeg waar we toch al die vogels 
vandaan haalden. Hij kon gelijk vol aan de bak... Kortom, het was een geweldige 
vangdag met een heel mooi dagtotaal van 194 vogels, waarvan 111 Merels en 46 
Koperwieken. De laatste vooral tijdens het laatste uur van de dag, toen we 
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stonden te posten voor invallende lijsters. Vandaag ook een mooi aantal 
Waterrallen, zeven in totaal. Hiervan twee vogels die voor ons uit renden (en wij 
erachter aan...) en in de onderste baan terecht kwamen van sectie 4 en 8. Ook 
vingen we een ‘versierde’ Koolmees, dus één met kleurringen, vermoedelijk uit 
het Lauwersmeergebied. Tot slot was het vandaag erg mooi vangweer, met wind 
uit west/zuidwestelijke hoek, kracht 2, zwaar bewolkt. Ook hadden we bezoek 
van Fred Koning en vrouw plus een vriend en van Herman Leijs. Kees Oosterbeek 
vertrok van het eiland met de middagboot. Het rallengeluid draait vanaf 19:00 
uur. 
Waarnemingen: 1 Grote Gele Kwikstaart.  
Groeten,  Andrea, Kees en Symen 
 
 
30 oktober 2009 

Rallendag en Merels again 

De eerste rondes verliepen tamelijk rustig op het Glop, waardoor het er 
aanvankelijk op leek dat de Merelgolf van de afgelopen twee dagen over was. In 
de loop van de ochtend trokken de vangsten echter aan en was het bijna een 
kopie van de dagen ervoor. Er werden dan ook veel tussenrondes gelopen om alle 
Merels eruit te halen. En eindelijk een leuke score van tien Waterrallen. De 
"Bert"-kooi op de hoek van sectie 3 en 8 is een toppertje. Bij de opvangkooi staat 
inmiddels wat water en de wiek loopt door tot aan de sloot, voor rallen ideaal 
dus. De andere kooien staan nog steeds droog en hierin maar af en toe een 
ral. Tijdens de avondronde van 22:00 uur zat een ral maar half in een net bij 
sectie 7, vlak voor de speaker. Middels een snelle reactie mijnerzijds kon de ral 
‘gered’ worden. Vandaag kwam Barbara driemaal langs en hielp ons goed bij het 
uithalen van de vogels bij het net. Ook bezoek gehad van Sietse Bernardus, die 
hier een dag aan het vogelen was. Cees Soepboer kwam de peilbuizen 
controleren. Het was weer een bijzonder mooie dag met een hele mooie dagscore 
van 159 vogels, waarvan 98 Merels en 21 Koperwieken vers geringd de 
hoofdmoot was. Het weer was ideaal, met een vrijwel volledig bedekte 
wolkenhemel en zwakke wind, kracht 2 uit oostelijke hoek. In de loop van de 
avond trekt de wind aan naar ZO 4. Het rallengeluid draait vanaf 19:00 uur.  
Waarnemingen: De hele dag veel trek van binnenvliegende Kolganzen en een 
aantal groepen Wilde Zwanen uit noordelijke richting. 
Groeten,  Andrea, Kees en Symen 
 
 
31 oktober 2009 

Toen we overnamen hadden Symen en Andrea al zo’n 60 vogels en de hele dag 
liep het goed door. We ringden er 211 waarvan 140 Merels. Het hadden er zes 
meer kunnen zijn, ware het niet dat een Buizerd er zes in het net doodde. Weinig 
soorten met Kleine Barmsijs als meest bijzondere. Rallen ook redelijk en geluid 
draait vanaf 18:30 uur. Excursie gehad van VWG Twente met 14 personen. Ze 
sponsorden twee strengen. Verder belde Barbara: ze was vergeefs afgereisd naar 
de Taigastrandloper in Zwolle. Opvallend weinig controles vandaag, met andere 
woorden wegtrek afgelopen nacht.  
Toen we aankwamen heeft de bus ons voor de deur afgezet. Daardoor mooi 
rondje over eiland en minimaal 8000 Brandganzen geteld. Slechts enkele 
honderden Rotganzen. Ook enkele honderden Goudplevieren en circa 500 
Bergeenden en een Zwarte Roodstaart bij de veerdam.  
Overige waarnemingen: Kerkuil gehoord in avondschemer, Torenvalk, zes 
Staartmezen en regelmatig een Sperwer op de baan. Paar maal Kepen en 
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Veldleeuweriken gehoord. Regen vanaf 19:00 uur. En nu eten bij Van der Werf. 
Groeten,  Andrea, Symen, Gerrit, Wil, Wouter, Janos 
 
 
1 november 2009 

Afgelopen nacht van 19:00 tot 7:00 uur rallengeluid gedraaid. De ochtend was 
lang mistig, die vanaf 12.00 uur oploste. Omdat de wind aantrok (bleef in zuid), 
sloten we sectie 6 vanaf 14:00 uur. Van 15:00 tot 21:00 uur regen. De vangsten 
zijn duidelijk minder. Vanaf het moment dat de wind aantrok, kwamen er Merels 
vanuit de duinen het Glop in. De Merel was andermaal de talrijkste soort met de 
Waterral als goede tweede met 12 exemplaren.  
Waarnemingen: één grote gele kwik op het erf van Visser en tijdens de eerste 
ronde drie Houtsnippen opgejaagd maar niet gevangen. Paar maal Keep gehoord 
en één keer een sperwer in en uit het net. 
Groeten,  Gerrit, Wil, Wouter, Janos en Arno 
 
 
Week 45 

 
2 november 2009 

De hemel was Tot 12:30 uur half bewolkt, en daarna helemaal. Tussen 14:00 en 
15:00 uur wat regen maar over de hele linie een mooie dag. Qua vangsten een 
redelijke dag met als hoogtepunten: een Siberische Tjiftjaf, drie Vuurgoudhanen 
en 14 Waterrallen.  De waterstand in het Glop is opgelopen tot -1 cm op de 
pijlschaal.  
In de avond hebben we aan de VU-studenten een masterclass klaverjassen 
gegeven. Het zijn wel erg snelle leerlingen.  
Arno en Gerrit vogelden op het eiland. Over zee onder andere een Grote zee-
eend, een Alk of Zeekoet en twee Jan van genten. Enkele honderden Eiders 
trokken naar het oosten. Bij het Bospad kwamen ze nog een Bladkoning, een 
Siberische Tjiftjaf, twee barmsijzen, een Houtsnip en een opvallend kleine 
Braamsluiper tegen. De ondersoort van de Braamsluiper was echter moeilijk te 
bepalen. Voor de vogelkijkhut in de Westerplas onder andere 650 Pijlstaarten en 
bij de jachthaven vijf Strandleeuweriken en 20 Kneuen. In de polder telde Gerrit 
Op 328 Rotganzen 59 juvenielen en op 108 Brandganzen 15.  
Waarnemingen in het Glop: tien Sijzen in de elzen, drie Sperwers, een Putter en 
een Appelvink over, één Grote Bonte Specht ter plekke en een Kruisbek over.   
Groeten,  Gerrit, Wil, Wouter, Janos en Arno 
 
 
3 november 2009 

Wel merels maar geen rallen 

Door een technisch probleem draaide het rallengeluid helaas niet met als 
resultaat dat we geen enkele ral gevangen hebben! In de ochtend mist en dus 
dauw op de netten. De zuidelijke wind trok aan in de loop van de ochtend en 
daarom hebben we na 11.00 uur sectie 6 gesloten. De waterstand is blijven staan 
op -1 cm. De buizerd is ook weer actief; hij pakte nu een Merel in sectie 7. Na de 
middag trokken vangsten wat aan, waardoor het toch nog een redelijke mereldag 
werd.  
Rond de ringbaan onder andere een groep van 11 Staartmezen, een regelmatig 
jagende sperwer en twee groepen Kolgans/Grauwe Gans vanuit noord. Arno 
maakte een flinke vogeltocht op eiland en zag onder andere een 
Taigaboomkruiper op Klein Zwitserland, zes tjiffen waarvan drie Siberische in de 
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omgeving van het Bospad, een Vuurgoudhaan en twee Grote Gele Kwikken. Bij de 
jachthaven en omgeving: 30 Strandleeuweriken, 30 Fraters, tien Kneuen, drie 
Sneeuwgorzen; en ook één IJsgors overvliegend. Bij de Westerplas een vrouw 
Blauwe Kiekendief met rechts een blauwe kleurring en dus geringd in het Duitse 
Waddengebied. De Brandgans O3W7 die Gerrit gisteren bij Glop zag, blijkt in juli 
1998 op Gotland geringd en een echt vaste Schiergast.  
Vrijwel de hele avond regen en nog behoorlijk veel wind. Het rallengeluid staat 
weer aan vanaf 19:00 uur. 
Groeten,  Gerrit, Wil, Wouter en Arno 
 
 
4 november 2009 

Late Fitis 

Afgelopen nacht draaide rallengeluid van 18:00 tot 7:00 uur en het leverde er 
weer een paar op. Even een huiskamervraag: hoeveel waterrallen ringden we er 
al totaal? (antwoord onderaan) Ondanks het buiige weertype, kregen wij er maar 
twee. Wind was ZW 3/4, dus rustig en mooi vangweer. Er was geen aankomst, 
wat gezien de buiigheid in afgelopen nacht ook niet door ons verwacht werd. Het 
was onze vijfde en slechtste vangdag. Leuk waren Vuurgoudhaan en late (al door 
ons geringde) Fitis.  
Waarnemingen: Slechtvalk vrouw in polder, een Grote Zilverreiger vloog laag 
over polder westwaarts. Op het Glop: vier keer een enkele barmsijs over, Havik 
en Grote Bonte Specht ter plaatse.  
Het rallengeluid draait vanaf 18:25 uur. Topkok Rinus roept ons voor een dode 
vis aan tafel. 
En het antwoord op de huiskamervraag: we hebben er ruim 1700 gevangen. Nog 
steeds minder dan VRS Castricum maar we zijn goed op weg ze in te halen. 
Groeten,  Gerrit, Wil, Wouter en Arno 
 
 
5 november 2009 

En tenslotte vingen we hem 

Ook afgelopen nacht hebben we het rallengeluid gedraaid tot 7:00 uur. Het was 
vandaag bewolkt met een zuidenwind, kracht 3/4 dus prima vangweer. Vanaf 
14:00 uur lichte regen die tot op heden (19:40 uur) voortduurt. De vangsten 
trokken toch weer wat aan ten opzichte van gisteren. We vingen eindelijk de 
‘merelbuizerd’. Wil wist deze eerstejaars man te verschalken in sectie 6, dankzij 
de hoge netdichtheid aldaar. Merels waren weer het talrijkst; net als gisteren drie 
verse Waterrallen en drie Vuurgoudhanen. Ook vingen we twee eigen rallen 
terug, van resp. 30 oktober en 1 november. 
Door de neerslag van afgelopen week is de waterstand gestegen tot plus 1 en alle 
rallenkooien staan nu weer plasdras. Daar kan Henri volgende week van gaan 
profiteren.  
Waarnemingen: In de polder zagen we een groep van circa 700 Goudplevieren 
opvliegen; een behoorlijke groep want volgens de avifauna is het herfstmaximum 
1185. Op het Glop: een Houtsnip, een Havik en een Grote Bonte Specht. Omdat 
Wil zaterdag zijn zoon moet verhuizen vertrekken we al morgenmiddag, met dank 
aan Henri en Ardi dat dit kan. Met circa 500 verse vogels zijn we dik tevreden 
voor de tijd van het jaar. We wensen Henri/Hanneke een spannend slot van een 
qua aantallen toch goed geluidsarm ringjaar. 
Groeten,  Wil en Gerrit 
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6 november 2009 

Luchtalarm...luchtalarm 

Weinig gezien van aankomst deze ochtend. De vers-teller staat rond het 
middaguur op 20 vogels waarvan zeven Waterrallen. De wind staat uit ZW en 
heeft een kracht van 4 bft. Het is een lekkere, redelijk zonnige dag. Rinus en 
Gerrit maken nog een ganzenrondje door de polder en kunnen nog een handjevol 
ganzenringen aflezen. Om 10:40 uur is er plotseling paniek onder de ganzen bij 
het afgaan van het luchtalarm. Afgelopen maandag ging dat ook af maar dat 
hebben we kunnen verklaren. Om 14:30 uur arriveren Henri en Hanneke na 
vertrek van Gerrit Gerritsen en Wil Gerritse in het Glop alwaar Ardie Noorman 
even een uurtje heeft waargenomen; hij had in die tijd een nulronde gelopen en 
voordat ik de volgende ronde loop en nog even met Ardie klets zien we de helft 
van de opbrengst van die ronde uit sectie 1 ontsnappen... Henri kwam dus 
uiteindelijk met één Merel terug. Gerrit Gerritsen noteerde vanmorgen dat alle 
ganzen in de polder op de wieken gingen nadat het luchtalarm plotseling afging, 
naar later in het NOS-journaal bleek ging het luchtalarm af vanwege het 
ontsnappen van een wolk chemisch gas bij de kaasfabriek in het Friese Dronrijp. 
Daar horen dus naast de ganzen eigenlijk ook mensen van gealarmeerd te raken, 
maar ‘gelukkig’ ging het alarm pas meer dan een uur na de calamiteit af, dat 
scheelt dan weer... De rest van de dag worden er nog een paar vogeltjes 
gevangen en worden de netten in de schapenweide nog van blad ontdaan nadat 
tegen 16:00 uur de wind aanhaalt. In de laatste ronde worden dan ook de 
fijnmazige netten van sectie 6 gesloten. In die ronde wordt er nog een late Fitis 
gevangen. In tegenstelling tot de vogel van eergisteren is deze Fitis nog 
ongeringd. De vogel verkeert qua aanleg van trekvet in goede conditie maar 
heeft rond beide ogen lichte ontstekingen. In de avonduren draait het rallengeluid 
weer en worden er nog twee rallen uit de kooien gehaald. Vanaf ongeveer 20:30 
uur regent het af en toe licht. We wachten af wat de dag van morgen gaat 
brengen, als de weersverwachtingen uitkomen belooft het weinig goeds. ‘s 
avonds laat bij het sluiten van de grofmazige netten voordat we ter kooie gaan 
wordt het in ieder geval al flink doorwerken om te zorgen dat er geen nieuw blad 
in het al rijkelijk bebladerde net komt voordat het gesloten kan worden. 
Waarnemingen: twee Sperwers aan het eind van de middag; één Bergeend in de 
schapenweide. 
Groeten,  Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp 
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7 november 

2009 

De eerste 

krent in het 

net... 

Na een nacht 
met lichtelijk 
onstuimig weer 
was de wind 
bij vertrek 
voor de eerste 
ronde al weer 
afgezakt naar 
Zuid 5 bft. 
Vooral in de 
netten die 
dwars op de 
windrichting 
stonden hing 
heel wat blad 

maar dankzij een aantal dansende merels werden er ook al heel wat uitgeschud 
voordat we daar zelf aan moesten beginnen. In het vrijstaande netje bij de 
Ebelbrug hing een wat grotere vogel. Nadat we eerst aan een Houtsnip dachten 
hoorden we de vogel bij nadering blazen. Een Ransuil dus! En wel een mooie 
adulte vogel met een heel licht masker. Er was verder lichte aankomst merkbaar; 
af en toe kwamen er enkele Koperwieken overvliegen waarvan er slechts een 
enkeling de struiken van het Glop indook. Verder vooral Merels die sjirpend het 
bos inzeilden en waarvan we er enkelen wisten te arresteren. Dat blijken zo goed 
als allemaal vogels met flink veel vet en gewichten boven de 100 gram te zijn. 
Die willen snel door en dus: na de tweede ronde valt het al snel terug met de 
vangsten en zijn ze weer weg. Vlak voor de middag hangt er in het net voor de 
Ebelbrug weer een grote vogel. Het blijkt een (of de?) Buizerd die een Merel heeft 
geslagen. Na een paar maal opspringen weet de vogel zich vlak voor ik arriveer 
los te maken en klimt recht omhoog om boven de netten ijskoud in een 
overhangende wilg te gaan zitten kijken wat wij doen. De tekening van de vogel 
vergelijkend met foto’s blijkt het zeer vermoedelijk om dezelfde vogel te gaan die 
door Wil en Gerrit is geringd. We hebben de Merel uit het net verwijderd en aan 
de andere kant van het pad naast het net neergelegd. En verrek... de volgende 
ronde treffen we slechts een hoopje veren, wat botjes en een poepstreep aan en 
weer een lading blad in de onderste baan van het net... wat een ijskoude 
rakker! De Waterrallen laten het vandaag ondanks het draaien van geluid 
gedurende de gehele nacht overdag toch afweten. Het duurt tot de middag voor 
we er één uit de kooien kunnen halen. In de middaguurtjes heb ik met Evert Jan 
twee netten gewisseld die botergaar in de opstelling stonden. Er staan overigens 
ook opmerkelijk veel netten met gaten van een halve tot een hele meter in de 
opstelling, en dan nog wel netten die dit jaar of vorig jaar pas geplaatst zijn. Zo 
zien we vandaag op dergelijke plaatsen dus een paar maal een Merel gewoon 
door zo’n net naar de uitgang lopen. Er valt dus nog wel het nodige reparatiewerk 
te verrichten. De wind is vanaf een uur of 11 in snel tempo verder teruggezakt 
naar zuid 2-3 bft midden op de middag en Zuid 1 bft tegen de schemer. In de 
schemerronde is er nog even weer een opleving in de vangsten van Merels en 
belanden er toch nog weer een stuk of tien op de ringtafel. Daarna is het in de 
laatste ronde in het donker helemaal gebeurd en beginnen we op een 
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halfbewolkte vrijwel windstille avond met het draaien van het rallengeluid. 
Waarnemingen: Houtsnip opspringend in de eerste en voorlaatste ronde (uit net 
ontsnapt); Buizerd laag over en uit net ontsnapt; één barmsijs spec; drie keer 
een Sperwer vrouw overvliegend in zuidelijke richting en zes Putters. 
Groeten, Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp 
 
 
8 november 2009 

Rallenbal! 

Bij aanvang van de dag troffen we windstil en dichte mist en een temperatuur 
van slechts 2,4 graden gemeten in Lauwersoog waar een zuidenwind 3 bft stond, 
maar daar is in het Glop totaal geen sprake van; dus windstil en kletsnatte 
netten. Het werd in plaats van een verwacht merelfestijn een rallenbal. Op 
meerdere plekken zagen we ze van de takken springen, over het pad rennen en 
op twee plaatsen uit de netten rollen. Bij twee kooien stond er nog één te zoeken 
naar de ingang. Één daarvan maakte uiteindelijk dankbaar gebruik van de 
overdekte winkelpassage die bij die uit twee delen (????) bestaande kooi was 
aangebracht en liep dus tussen de twee kooien door weer weg... grrrr. De kooi is 
nu weer gemodificeerd tot hoe ze normaal staan. De eerste ronde leverde 
uiteindelijk twee Waterrallen uit de netten en 11 uit de kooien op. De tweede 
ronde waren het er al een stuk minder maar we sprokkelden tot aan het 
middaguur door. De Merels en andere soorten vielen dus aanvankelijk door de 
mist tegen, maar na de middag werd het wat beter met de vangsten daarvan, 
omdat de mist even voor een uurtje tussen 14 en 15 uur opgetrokken was en we 
zelfs even in de zon liepen. In dat uur zag Barbara (die vanzelfsprekend weer op 
het eiland was) op het groene strand nog een distelvlinder. Wij hebben 
gedurende de gehele dag in tegenstelling tot gisteren totaal niks gemerkt van 
aanwezigheid van roofvogels. Zelfs de soayschapen laten zich vandaag niet zien. 
Tegen vier uur komen er duidelijk merkbaar meer lijsters het bos in en vangen 
we ineens een aantal Koperwieken en Merels, vooral in sectie 1 en de eerste paar 
netten van sectie 2. In de schemer horen en zien we gedurende meer dan een 
half uur vrijwel continu Merels en in mindere mate Koperwieken vertrekken. Bij 
de Merels is mooi te zien hoe ze eerst gaan zitten roepen in de boomtoppen, 
vervolgens mee gaan vliegen met andere overvliegende Merels, klimmend een 
paar bochtjes maken om daarna met een aantal vogels tegelijk in Zuidwestelijke 
richting te klimmen, te verdwijnen in de mist en hoorbaar roepend weg te 
vliegen. Daarna wordt het doodstil op het eiland en horen we vanaf het donker 
alleen nog het geknal van de waterral uit de luidspreker... In de avondronde van 
21 uur vangen we voor de luidspreker nog een Spreeuw; we horen totaal geen 
rallen in het terrein maar constateren wel dat in ieder geval tijdelijk de mist 
vrijwel is opgetrokken. De vogeltrekverwachtingssite registreert na het vertrek 
van de Merels vanavond een hogere meting dan de verwachting aanvankelijk 
was, dat biedt perspectieven als het morgen niet weer mist...   
Waarnemingen: een groepje van 19 Kolganzen uit zee naar ZO; twee keer een 
Oeverpieper rond meteoveld en Kooiweg. 
Groeten,  Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp 
 
 
Week 46 

 
9 november 2009 

De tweede krent in het net... 

Gelukkig is het afgelopen nacht weer helder aan de grond geworden. De mist was 
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al opgetrokken bij het lopen van de laatste ronde gisteravond en vanmorgen was 
die situatie ongwijzigd. We merkten tijdens de eerste ronde echter al wel dat het 
heel erg stil in het terrein en in de lucht was. Het werd snel duidelijk, veel vertrek 
gisteravond in onze regio, maar geen aanvoer van elders. Er was dus tijd genoeg 
om al meteen tijdens die ronde te beginnen met het verwijderen van blad dat 
vooral in de schapenweide in de netten was gewaaid tijdens een éénzame 
windvlaag. Al doende zien we tussen de bomen door iets groots en grotendeels 
wits in één van de grofmazige netten hangen. Een Kerkuil! En wat voor één... het 
blijkt een prachtig wit exemplaar te zijn. Van onderen werkelijk spierwit met 
slechts heel fijne spikkels op de borst en op de ondervleugel alleen een paar van 
dezelfde kleine spotjes op de polsvlek. De bovenzijde van de vogel is ook veel 
lichter dan de kleuren van de veren die we normaliter bij kerkuilen zien of de 
ruipennen die ik er van in huis heb. Heel voorzichtig durven we bij deze vogel te 
gaan denken dat we een Kerkuil van de ondersoort Tyto alba alba in handen 

hebben... Wat een 
magnifiek 
getekende vogel. 
In de lucht is 
hoegenaamd niks 
te zien wat op trek 
duidt, of het 
moeten de paar 
groepen Krams-
vogels zijn die we 
van zuid naar 
Noord zien 
vliegen, kennelijk 
onderweg naar de 
duinen om daar 
van de duindoorn-
bessen te 
profiteren.  
Er zijn vrijwel 
geen Merels meer 
in het vangterrein 
aanwezig en het 
duurt nog tot rond 
het middaguur 
voordat we na 
alleen maar 
terugvangsten de 
eerste ongeringde 
Merel vangen. De 
Waterrallen 
vertonen met hun 
aanwezigheid 
hetzelfde beeld als 
de Merels, wellicht 
veel wegtrek en 
minder aanvoer. 
Toch vangen we er 
in de eerste paar 
rondes al weer vijf 
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exemplaren en later verspreid over de dag toch nog een totaal van 12, een aantal 
dat er zeker mag zijn, ook al is het de helft van gisteren. En... nog steeds alleen 
maar ongeringde exemplaren. Na afwezigheid gisteren is vandaag ‘de’ (?) Buizerd 
ook weer actief. In het bos treffen we in één van de netten een dode geringde 
Merel zonder kop aan. En aan de overkant van de sloot vliegt een heel donkere 
Buizerd weg die vervolgens in de bocht van sectie 9 naar 0 gewoon weer gaat 
zitten kijken. Ik twijfel er sterk aan of het dezelfde vogel als die van eergisteren 
en mogelijk vorige week is want deze lijkt veel donkerder. ‘s Middags vinden we 
verderop in het vangterrein een (niet vers) dode Merel die met z’n hals in de vork 
van een wilg hangt. Mogelijk heeft ie zichzelf verhangen want klemwonden van 
een roofvogel zijn op het lichaam niet te vinden. Ik kom op het idee om dit 
kadaver in een grofmazig net te hangen en verrek... Twee rondes later hangt ie 
met een krans veren er omheen en zonder kop in het net. De Buizerd heeft dus 
kennelijk als strategie dat ie eerst de kop er af trekt en dat doet ie dus zelfs in 
het net... helaas hing ie er zelf (nog) niet bij.  
Het is de gehele dag een grauwe licht miezerige dag. Echte regen valt er pas rond 
19.00 uur in het donker, maar de hele dag vragen we ons af of het nou heel 
lichte motregen of van water verzadigde lucht genoemd moet worden. De wind is 
vannacht naar de noordoosthoek gedraaid en is na de middag van 0-1 bft naar 2-
3 bft aangewakkerd. In de avondronde van 21:15 uur weten we nog 2 
Waterrallen te vangen die op de spanlijnen van de netten zitten, de ene op de 
bovenste lijn voor de luidspreker en de andere op een tussenlijn bij sectie 4. De 
ene is loeizwaar en weegt maar liefst 159,8 gram.  
Waarnemingen: in ochtenduren enkele tientallen kleine groepjes Kramsvogels, 
een Oeverpieper, een Sperwervrouw boven het terrein richting noordoost; circa 8 
maal één of twee Buizerds in het vangterrein en rond het gebouw en één Grote 
Bonte Specht gehoord. 
Groeten,  Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp 
 
 
10 november 2009 

Regen brengt... vogels! 

Bij het opstaan blijkt het al 7,6 graden te zijn, de wind is Noord 3 bft, maar weer 
niet in het Glop, hier staat amper wind. Het blijkt sinds 6 uur te regenen, de 
regenbui trekt van NO naar ZW. Dat betekent weinig goeds want dat zal weinig 
vogels het eiland op brengen. En zo geschiedde. Toch nog 14 vogels in de eerste 
ronde waarvan twee Waterrallen. Er zitten duidelijk meer Waterrallen in het 
terrein maar ze zijn minder actief. In de eerste ronde ook een bleke Tjiftjaf. Op 
kleed neigt de vogel sterk naar een Siberische Tjiftjaf (P. c. tristis), maar heeft 
toch nog net te veel groenige zweem op de bovendelen en te veel geel aan de 
onderzijde en okselveren. Toch is het geluid duidelijk afwijkend van een gewone 
Tjiftjaf en meer eentonig. We maken met de fotocamera niet alleen foto’s maar 
ook een geluidsopname waar de CDNA zich over mag buigen.  
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We hadden de 
indruk dat de 
regen van korte 
duur zou zijn en 
zijn de rondes 
steeds gaan 
lopen zodra de 
laatste vogel 
weggeringd was. 
In de tussentijd 
wist de buizerd 
toch nog weer 
toe te slaan door 
een merel te 
tikken en te 
proberen mee te 
nemen. Na 11 
uur is het enige 
tijd zo goed als 
droog en zitten 

we aan de rand van het regengebied. Dat regengebied krijgt vanaf dat moment 
echter tegendruk van een ander regengebied dat uit Groot-Brittannië afkomstig 
is. Hierdoor blijft de regen stabiel liggen en draait heel langzaam weer iets het 
eiland op. Dat is het moment dat we tijdens het lopen van een ronde ineens het 
klassieke effect zien: late aankomst van Merels en Koperwieken die dan ineens 
voor de regen komen binnenvallen. In de uren daarna zien we vooral in de 
hogere randen van het vangterrein groepjes Koperwieken en Merels foerageren 
tussen de bladeren. En daar vangen we af en toe een leuk aantal vogels van en 
sprokkelen zo de dag al lopend door ondanks het feit dat het vrijwel 
onophoudelijk licht blijft regenen. Ondertussen zijn de Waterrallen ook weer 
actiever geworden en vangen we ze verspreid over de hele dag. En laat Joop van 
Ardenne nou net gisteren aan de telefoon hebben uitgesproken dat we vrijwel 
nooit andere soorten dan Waterrallen in de kooien vangen... Vandaag een adulte 
Waterhoen en een Roodborst. En die laatste zat zelfs in een kooi met volledig 
waterdekking onderin. Aan het eind van de middag volgt nog een goede 
lijsterronde (ze vertrekken even later gewoon dwars door de regen) en zo maken 
we ondanks bijna de gehele dag lichte regen nog de beste vangdag van deze 
week. Het blijft regenen tot in het donker en pas om 20:30 uur is het echt droog. 
We wachten dus maar weer af wat de ligging van het regengebied (waarin naar 
verwachting de komende nacht maar heel weinig verandering zal komen) morgen 
zal brengen.  
Waarnemingen: één Geelgors laag rondvliegend boven de schapenweide tijdens 
daggeluid; één barmsijs; regelmatig rond- en overvliegende Buizerd. 
Groeten,  Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp 
 
 
11 november 2009 

Van groot naar klein... 

Het heeft afgelopen nacht geregend, vooral in de tweede helft van de nacht. Om 
06.00 uur regent het nog stevig, maar precies bij het lopen van de eerste ronde 
is het vrijwel droog. Dat wordt dus een rustig begin met de vangsten en alleen 
maar netten afschudden en bladeren plukken. Daar zijn er door de regen heel wat 
van gevallen. Na het nodige gepeuter en gepluk zijn de eerste vogels inmiddels 
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ingevlogen en komen we uiteindelijk met 21 vogels terug. Daarbij twee 
Rietgorzen en we hoorden er nog een paar in het terrein. Verder vielen er meteen 
na de regen al Koperwieken en Merels in, maar de grootste aankomst was er 
duidelijk van Kramsvogels. En die vang je dus niet als je in een terrein als het 
Groene Glop in de schemer geen geluid van die soort draait. Kortom, alles vloog 
door of ging eventjes in de boomtoppen zitten kijken om vervolgens alsnog door 
te vliegen. De groepen die regelmatig over kwamen vliegen bestonden gemiddeld 
uit een stuk of 40 vogels. In de tweede ronde worden we opgeschrikt door een 
luid krijsende Merel in één van de grofmazige netten in de schapenweide. Er blijkt 
op amper een paar meter naast deze Merel een adulte Sperwervrouw te hangen. 
Daar wil je als Merel wel bang van worden. Het is een prachtig grijsgetekende 
vrouw met van die mooie smalle bandjes op de borsttekening en op de 
bovendelen geheel uniform grijs. De meest recent geruide armpennen zijn nog 
goed te onderscheiden van de nog niet geruide. Deze rui van de armpennen heeft 
zich "volgens het boekje" voltrokken in drie stappen met 3 of 4 pennen 
tegelijkertijd. 
Amper van de opwinding bekomen vangen we in de eerstvolgende ronde ook in 
sectie 6 maar dan in een gewoon mistnet een Buizerd. Het is een heel donker 
exemplaar en waarschijnlijk de vogelvanger die ons de afgelopen dagen 
beconcureerde. In dit geval een eerstejaars vogel met een lege krop, een iets 
ingevallen vliegspier maar met een heel mooi gewicht van 761,4 gram. En dan 
hadden we vandaag ook nog weer van die pietepeuterige kleine beestjes tussen 
dit geweld. Maar liefst drie keer was er extra aandacht nodig voor bleke tjiffen 

met een heel 
bescheiden eentonig 
of zo goed als 
eentonig piepje. Van 
al deze drie 
exemplaren hebben 
we foto’s en 
geluidsopnamen 
gemaakt en ook 
deze zullen 
ingediend worden 
bij de CDNA.  
Gedurende de 
gehele dag horen 
we de nasale 
piepjes van de 
tjiffen in de bosjes 
voor het gebouw, 
een geliefde plek 

voor die kleine phylloscopusjes. Bladkoningen houden zich daar ook altijd graag 
op. De hele dag blijven zich groepjes Merels, Koperwieken en Kramsvogels 
aandienen maar de aankomst van Kramsvogel droogt tegen 11 uur geheel op. Die 
zullen inmiddels de duindoornbessen hebben gevonden en/of doorgevlogen zijn. 
Ondertussen merken we dat we ineens veel meer Merels zonder trekvet maar 
met vliegspierscore 1 aantreffen of merels met vliegspier 1 maar met nog wel vet 
1 of 2; wellicht een heel andere groep of laat uit zee komende vogels die veel 
langer hebben moeten doorvliegen. Vanaf 15:45 uur kondigt zich nieuwe regen 
aan en besluiten we om maar weer extra rondjes in te zetten en het uit te zingen 
tot het donker. In de laatste ronde blijkt dat er verspreid door het achterterrein 
Koperwieken zijn gaan zitten slapen. Daar worden er nog zes van gevangen, 
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samen met een Zanglijster die zo klein is dat de vleugelmaat in de database met 
een milimeter bijgesteld moet worden naar 108 mm. In de avond is het al snel 
droog en lopen we om 23:30 uur de laatste rallenronde; zonder resultaat. Wel 
lekker fris weer met een zacht windje maar niks te horen of zien.  
Waarnemingen: een Torenvalk in het meteoveld ; één overvliegende Keep en 
meerdere malen Sperwer. 
Groeten,  Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp 
 
 
12 november 2009 

Herhaling, maar geen kopie. 

Deze ochtend hebben we voor het eerst het ochtengloren mogen aanschouwen 
met aan de horizon een mooie rode gloed. En ochtendrood brengt... Het is 4,2 
graden om 07:30 uur als ik iets later dan normaal de eerste ronde loop. De wind 
staat dan uit het Zuiden met 1 à 2 bft. Er is wederom zichtbare aankomst, maar 
wel in heel lichte mate en beperkt tot Merels en Koperwieken. Geen spoor van 
trekkende Kramsvogels zoals ze gisteren nog in leuke aantallen binnenkwamen. 
Op de terugweg van de eerste ronde met hoofdzakelijk Koperwieken die in het 
terrein hebben zitten slapen en ongeringde Merels hoor ik dat Hanneke mij vanuit 
het bos staat te roepen. Als ik op een drafje in de bocht van sectie 2 naar 1 
aankom tref ik Hanneke met aan haar voeten mijn bergschoenen, slechts vijf 
maten te groot dus dat ziet er leuk uit, en in de handen het net samengeknepen 
met daarin een grote vogel die z’n uiterste best doet om aan z’n ‘belager’ te 
ontkomen. Weer een Buizerd!!! De eerste roofpiet die zij in een mistnet 
gearresteerd heeft. Het is een nog donkerder exemplaar dan die van gisteren, en 
blijkt al geringd te zijn met één nummer lager dan de vogel van gisteren. 
Inderdaad, het is de Buizerd die precies een week geleden door Wil en Gerrit 
geringd is. De vogel heeft net als die van gisteren de krop nog leeg maar blijkt 55 
gram zwaarder te zijn dan zeven dagen geleden. 
In de volgende ronde roept Hanneke mij weer van een afstandje. Ditmaal tref ik 
haar bij het smalle doorgangetje tussen de berkjes bij het meteoveld. De plek 
waar sommige soorten zo graag door het gangetje schieten... En ja hoor, nu 
staat ze met een Sperwer in haar handen en naast de vogel z’n elders gevangen 
prooi, een Koperwiek. Het is een adulte man en hij draagt al een ring. De vogel is 
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hebben neergelegd deze al helemaal is opgepeuzeld. Oh ja, we vangen ook nog 
andere vogels. Daarin eigenlijk net als de vorige twee vogels een herhaling van 
gisteren met uitzondering van de Tjiftjaffen. Daarvan zit er wel de hele dag één 
te roepen met het tristis-roepje maar we vangen pas in de allerlaatste ronde een 
reeds geringde tjif terug en dat is een gewone van eergisteren. Wel zijn de 
Goudhaantjes vandaag wat meer op sjouw want we vangen er verspreid over de 
dag vijf met tevens weer een Vuurgoudhaan. De Merels van vandaag hebben over 
het algemeen weer minder trekvet en veelal behoorlijk ingeteerde vliegspieren. In 
de middag profiteren we nog een keer van de paniek die de hele dag al bij 
herhaling uitbreekt als er weer een roofpiet door het bos jakkert en vangen we 
ineens een groepje Koperwieken en Merels die vanuit het elzenbos de netten 
ingejaagd blijken te zijn. We treffen weer een achtergebleven prooi in de 
netten. De Waterrallen doen het weer niet echt best vandaag, regelmatig zien we 
er één over het pad snellen maar het vangen valt na de middag weer stil. In de 
schemer hoort Hanneke wel luid gespatter in het wilgenhakhout, waarschijnlijk 
afkomstig van de eerste Wintertaling die het Glop opzoekt.  
Om 09:20 uur is er even een kort regenfrontje over het eiland getrokken, maar 
na amper 20 minuten is het al weer droog en dat blijft het de rest van de dag 
ook. Daarna is het te merken dat er langzaam warmere lucht het eiland optrekt 
waardoor het in de schemer ineens vanuit de polder dichttrekt met mist. In de 
avonduren draait het rallengeluid weer.  
Waarnemingen: een Waterpieper en een Oeverpieper over de vangopstelling; 
meermalen Sperwers en Buizerds ter plaatse; enkele Kepen; Grote Bonte Specht 
bij gebouw; in de ochtend vaak onrust onder de Brandganzen in de polder; begin 
van de avond in het donker overvliegende Kolganzen; minimaal één Siberische 
Tjiftjaf bij het gebouw. 
Groeten,  Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp 
 
 
13 november 2009 

We maken het steeds bonter... 

Ondanks de tegenvallende aantallen zou het weer een enerverende dag 
worden... Bij aanvang stond de wind zuid 4 bft en was het net droog na 
nachtelijke regenbuien. Op de radar voorzagen we naderende buien en een 
temperatuur die op dat moment al op 10,5 graden zat. Op dat moment is het in 
de duinen in het westen al 13 graden... Omdat we rekening houden met veel blad 
in de paar netten die in de schapenweide nog openstaan en omdat de grofmazige 
netten daar nog opengeschoven moeten worden lopen we daar eerst heen via de 
schapenweide. Aankomend bij de netten hangt daar al een Houtsnip in een 
gewoon mistnet. De aantallen bladeren vallen mee en we schuiven de grofmazige 
netten ook open. We lopen door naar de netten van sectie 5 en treffen daar een 
achtergebleven bout van een Koperwiek aan. Even denken we aan een herhaling 
van zetten ten aanzien van de afgelopen dagen, maar dat blijft uit. In het bos 
aangekomen treffen we netten met behoorlijk wat bladeren aan. Dus alsnog 
behoorlijk peuteren geblazen. We merken hoegenaamd niks van aankomst en de 
Merels en Koperwieken die we vangen suggereren dat er hoogstens sprake is van 
het vangen van achterblijvers. Er zit bijvoorbeeld een magere Koperwiek bij die in 
11 staartpennen en een aantal armpennen alleen rafels heeft doordat de baarden 
in de veren ontbreken. Je krijgt er alleen maar respect voor dat zo’n vogel dan 
toch nog het eiland vanuit het hoge noorden heeft weten te bereiken zonder in de 
golven te verdwijnen, vooral als je hem als een vlindertje ziet wegvliegen. Maar 
ja, hoeveel soortgenoten die er net zo aan toe waren zijn er WEL in zee gevallen 
om te eindigen als voedsel voor vis en meeuwen.  
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We zien weer diverse Waterrallen door het terrein scharrelen en vangen er ook 
weer een paar. Als ik tegen 10:30 uur een extra rondje loop omdat het dan is 
begonnen met regenen tref ik nog maar een paar vogels in de netten aan, maar 
vind naast sectie 7 een plukplek waar een Waterral verorberd is. Er ligt nog een 
poot bij de veren. Daar blijkt een ring aan te zitten waarvan ik denk dat het vast 
en zeker het nummer van één van de rallen van afgelopen dagen is. Als ik de 
poot pak en de ring bekijk zie ik echter 4T.. staan. Juist, een Belgische ring!!!! De 
tweede Waterral met een buitenlandse ring die we in het Glop aantreffen is een 
feit, zij het met een zwart randje... 
We hadden verwacht (en de regenradar ook) dat de regen van tijdelijke aard zou 
zijn, maar het front ontwikkelt zich dusdanig dat het eigenlijk met enkele 
tussenpozen daargelaten niet droog is. Er gebeurt de rest van de dag eigenlijk 
niet zoveel bijzonders, we lopen onze regelmatige tussenrondjes, maar op een 
gegeven moment sta ik toch wel even heel vreemd te kijken naar wat ik in de 
rallenkooi bij sectie 4 zie lopen. Een Steenloper???? Nee, het blijkt een Waterral 
met op kop, hals en rug grotendeels witte veren... Wat een maf en merkwaardig 
beest zeg! De veren die de normale tekening hebben zien er uit als die van een 
eerstejaars vogel, maar de snavel en poten als die van een adult. Dat laatste kan 
en zal waarschijnlijk beïnvloed zijn door het gebrek aan pigment dus we houden 
het op een eerstejaars vogel. Het rariteitenkabinet is dus weer een exemplaar 
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avond toch nog maar even open... Dat levert uiteindelijk niets extra’s op, helaas, 
om 23 uur halen we nog wel een ral uit één van de kooien.  
Waarnemingen: vijf Oeverpiepers boven sectie 6; enkele malen jagende 
Sperwers, zowel man als vrouw; enkele Houtduiven tussen de eiken in de 
schapenweide; in de ochtend nog weer een vermoedelijke tristis roepend voor het 
gebouw; Velduil; en Kees Oosterbeek meldt de waarneming van een potentiële 
nieuwe baansoort, een Grote Zilverreiger aan de grond tussen het Groene Glop 
en de Kooiplaats. 
Groeten,  Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp 
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14 november 2009 

Een echte novemberdag maar met septembertemperaturen 

Om 07:30 uur is de temperatuur als de eerste ronde wordt gelopen al 12,4 
graden. De Zeeuwen zweten dan al bij 15 graden. De wind is zuid 5 Bft, en de 
vanwege verwachte wind gesloten netten in het bos worden weer opengezet. De 
regen nadert uit het zuidwesten en het het blijft naar verwachting tot 11.20 uur 
droog. Vandaag weer een stug maar treurig waterrallenverhaal. De tweede 
Waterral die we loslieten besloot om in plaats van de struiken in te lopen waar we 
hem inzetten linksaf te vliegen langs het gebouw en over het veldje bij de 
strandwagen. Toen ik hem volgde en het paadje naar de schapenweide in zag 
schieten stortte er zich iets groots vanuit een berk op... je raadt het al: de 
Buizerd! Hij had er dus weer één. Niet echt leuk meer op deze manier... In de 
tweede ronde hebben we zo ineens zes Goudhaantjes; een groepje gemengd met 
wat mezen is kennelijk aan de noordkant van het terrein sectie 8 en 9 
binnengevlogen. De overige vogels laten het vandaag aanvankelijk behoorlijk 
afweten. Lijsteraankomst is er sowieso niet geweest, we vangen wederom 
hoofdzakelijk achterblijvers terug; de paar ongeringde vogels hebben weer niet of 
nauwelijks vet en ingeteerde vliegspieren. Wel is er de hele dag weer onrust 
onder de vogels en horen en zien we regelmatig op Sperwers reagerende vogels. 
In de ronde van 10:45 uur is het weer eens tijd voor een sprintje. In het net op 
de rand van het bos doet een Sperwer z’n uiterste best om het net uit te lopen. 
Tijdens de sprint zie ik hem van de vierde in de derde baan rollen en kan ik hem 
daar nog net grijpen als hij door de zak loopt en zich in de hoek van het net 
vastloopt. Hebben, een eerste kalenderjaar mannetje ditmaal. Nu nog een eerste 
kalenderjaar vrouw en dan hebben we van die soort alles compleet...  
De regen passeert volgens afspraak met de weergoden en tegen 13 uur breekt de 
zon zelfs af en toe door. Evert Jan arriveert en helpt voor de rest van de middag. 
Daarin gebeurt niet echt bijzonder veel meer op het gebied van vogelvangst. Aan 
het eind van de middag meldt zich een nieuw regenfront vanuit het Kanaal en dat 
stuwt harde wind voor zich uit. In het bos sluiten we een aantal netten preventief 
en zo ook alle netten in de schapenweide. Hadden we dat ook maar gedaan met 
de netten onder de hoge berken van sectie 7, dan hadden er om 23:45 uur niet 
zoveel bladeren en takken in gehangen... In de avond volgen er geen vangsten 
van Waterrallen maar zit er nog wel een Bruine Rat in één van de kooien.  
Waarnemingen: enkele Kepen; een groepje Putters in de eiken op schapenweide; 
een groepje van 15 à 20 Houtduiven; enkele Putters waarvan één zingend in de 
struiken bij ringtafel; een barmsijs, vermoedelijk grote, passerend over het 
veldlab. 
Groeten,  Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp 
 
 
15 november 2009 

Bijna gelijkspel... maar de buizerd won! 

Na een onstuimige nacht zijn we de dag begonnen met een echt novemberritueel, 
takken, bladeren en proppen peuteren. Tevens werden de uit voorzorg gesloten 
netten weer geopend. Het was overigens opmerkelijk hoe rustig het nu na zo’n 
nacht ineens bleek te zijn. Je krijgt dan een echt stilte voor de storm gevoel. 
Tijdens die schoonmaakronde zit er aan de noordkant van het terrein een Havik 
te kekkeren en komt de Buizerd al een keer een eerste kijkje nemen. We merken 
dat er toch wel weer sprake is van wat meer beweging in de lucht, al zijn de 
Merels nog weer de grote afwezigen. Af en toe komt er een klein groepje Vinken 
overvliegen en zien we vooral als de zon er eenmaal bij is verschenen een aantal 
Veldleeuweriken overkomen. Ook is het opvallend dat we vandaag eens een keer 
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meer dan één barmsijs horen en zien. Rondom het meteoveld en de 
schapenweide houden zich nog weer een paar Oeverpiepers op maar hoor ik ook 
af en toe nog wat Graspiepers. We komen de eerste ronde met 12 vogels terug 
bij de ringtafel en dat valt nog niet eens tegen. We hebben vandaag met de boot 
van 10:15 uur niet alleen Barbara op bezoek gehad, maar ook Joop van Ardenne 
en Marijke Vaneker vereerden ons met een dagje bezoek. Leuk als er eens een 
mederinger op bezoek komt, je hebt elkaar veel te vertellen, in dit geval vooral 
over onze ervaringen in Afrika van afgelopen winter. 
Vanaf 11:30 uur komt er weer een regenfront over het eiland geschoven en moet 
er wat vaker gelopen worden. Tijdens één van die rondjes tref ik in de bossectie 
een geringde Vuurgoudhaan aan. Verderop in de opstelling vraag ik mij af of ik 
dat vogeltje nou hoor roepen in het bewaarzakje of dat er nog één in de struiken 
zit. Dat laatste blijkt het geval en het vogeltje laat zich al snel in de wilgentenen 
zien. Langzaam aan klimt de vogel de takken in... even wachten dus. En ja hoor, 
met een boogje springt hij de struiken uit om over te steken. Maar daar staat een 
net.. Hoepla, kat in ‘t bakkie! Ik vervolg mijn ronde en zie bij sectie 7 aan het 
eind een Goudhaantje in het net hangen. Maar ineens springt er een sperwer in 
het net naar die Goudhaan... sprinten dus! Maar voordat ik bij de Sperwer ben... 
springt DE Buizerd op die Sperwer!!! Jeemig... Op het moment dat ik arriveer 
schrikt de Buizerd al en gaat er vandoor. Maar de Sperwer en de Goudhaan heb 
ik! En wonderwel mankeren beide vogels helemaal niets. De Sperwer blijkt een 
eerste kalenderjaar mannetje dat op 23 augustus jongstleden door André van 
Loon is geringd. Alweer een dag met een roofvogel op de lijst. En het is nog niet 
over; in één van de middagrondes zie ik van ver een Buizerd in het net vlak voor 
de Ebelbrug hangen. Weer sprinten... maar net te laat. De vogel rolt uit het net 
en met een grote bocht draait hij het bos in om vervolgens een meter of 30 terug 
nogmaals in het net te klappen. Weer sprinten, maar weer ben ik net te laat. Ik 
kan nog wel zien dat de Buizerd een ring heeft en precies dezelfde tekening als 
onze bekende vogeljagende conculega. 
Als Joop en Marijke vertrekken om de boot van 16:30 uur te halen worden zij 
afgewisseld door Jan Visser, collegaringer van vinkenbaan Castricum. Hij komt 
een kijkje nemen hoe wij dat hier nou doen met die grofmazige netten. Dat 
heeft’ie kunnen bekijken, maar voor de dagelijkse actie met grotere vogels was’ie 
dus wel te laat. Toch weer erg verhelderend, onderhoudend en zeer leerzaam om 
ook iemand van een ander ringstation op bezoek te hebben. Wederom een erg 
leuke ontmoeting. In de avondschemer lijken de meeste vogels te zijn vertrokken 
en hebben we slechts één ral in de kooien zitten en één Koperwiek in de netten. 
In de avond vallen er nog weer enkele buien maar blijft het rustig met de wind. 
In de avondronde van 23:00 uur vangen we nog weer een Waterral die zit te 
slapen op de tussenspanlijn van één van de netten.  
Waarnemingen : meermalen één of enkele Oeverpiepers overvliegend, lichte trek 
van Veldleeuwerik; lichte aankomst Koperwiek; enkele kleine groepjes Vinken; 
enkele groepjes Putters en weer een paar barmsijzen. 
Groeten,  Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp 
 
 
Week 47 

 
16 november 2009 

Verrassing... Buidelmezen! 

Bij begin van de eerste ronde om 07:30 uur is het 6,7 graden en staat er een 
zuidoostenwind van 3 bft. Daarmee voelt het al een stuk kouder dan we de 
laatste dagen gewend waren. Er is vrijwel geen aankomst merkbaar maar we zien 
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en horen af en toe wel wat vogels overvliegen. Daarbij af en toe een paar 
Koperwieken, een enkele Merel, maar ook weer een paar Oeverpiepers. Een Grote 
Gele Kwikstaart vliegt rond boven het terrein als we bij kooi 8 bezig zijn om vijf 
rallen die tegelijkertijd in de kooi zitten te verwijderen. De volgende ronde zitten 
er in deze kooi alweer vier... We hebben bij die rallen ook een waterral met een 
mooi bleke ring. Deze blijkt op 18 november 2006 alhier geringd te zijn en is 
daarna ieder jaar teruggevangen en wel één keer op 25 oktober, de andere 
vangsten zijn tussen 10 en 18 november. Het was weer een goede rallendag; als 
je de avond voor zo’n dag al enkele vogels van de spanlijnen pakt dan weet je al 
haast zeker dat de volgende vangdag goed wordt. Verder hadden we vandaag de 
eerste twee Merels met oudere ringen. De eerste was geringd op 3 november 
2008 en daarna in dat jaar zes keer in november gevangen maar nu pas voor het 
eerst weer in 2009. De andere was een echte ‘local’ die hier als juveniel is 
geringd, daarna tot eind september drie maal teruggevangen en in dit jaar drie 
keer in het broedseizoen tot eind juli en nu voor het eerst na het broedseizoen.  
Na de koffie is het weer tijd om te sprinten... en te winnen. Weer een ongeringde 
Sperwerman, weer een eerste kalenderjaar en waarschijnlijk de vogel die we net 
daarvoor met een noodgang de wilgen voor het gebouw in zagen duiken daarbij 
een groepje Koperwieken, Staartmezen en Goudhaantjes de stuipen op het lijf 
jagend. 
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reactie. Maar als we dichterbij komen merken we al snel dat er toch andere 
beestjes in het net hangen: BUIDELMEZEN!!! Dat is na al die jaren nou eens 
onverwachts te noemen om die in november te vangen terwijl er nog maar één 
exemplaar eerder is gevangen op 10 Oktober 2007. En net zoals je van andere 
ringers hoort: wat zijn ze klein! Het blijkt om twee adulte vrouwtjes en een 
juveniel exemplaar te gaan. Wat een leuke vangst. We houden ze nog even vast 
zodat Ardie ze ook nog even kan bewonderen en ze na de regen hun vrijheid 
weer terug kunnen krijgen. Zo geschiedde en wat denk je? Amper 10 minuten na 
loslaten (bij het veldlab) hoor ik achter bij sectie 5 het geluid van Buidelmezen... 
Nee hè? In exact hetzelfde net haqngt er al weer één! Het blijkt het juveniele 
exemplaar te zijn dat net was losgelaten. De vogels moeten linea recta naar 
dezelfde plek zijn teruggevlogen.  
De rest van de dag verliep zonder noemenswaardigheden. We hebben dus weer 
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regen gehad tussen ongeveer 12:30 en 14:00 uur met soms even stevige regen. 
Het was goed te belopen en de vogels hadden op tijd een goed heenkomen 
gezocht. Geen vangsten meer dus. In de laatste schemerronde zat er nog een 
Waterral in de kooi van 8 en hing er nog een Groenling in een mistnet bij het riet. 
Kennelijk willen ze daar gaan slapen want gisteren vingen we er daar ook al één.  
Waarnemingen: één Oeverpieper; één Grote Gele Kwikstaart rondvliegend over 
omgeving kooi 8; meermalen Sperweractiviteit en zichtwaarnemingen van 
minimaal twee vrouw en één man; DE Buizerd maar één keer gezien over het bos 
met prooi in de poten. 
Groeten,  Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp 
 
 
17 november 2009 

IJsvogel, Houtsnip en een wijntje erbij... 

Om 07:45 uur is het bij vertrek voor de eerste ronde 9,4 graden en de wind komt 
van zuidwest met 4 Bft. Er is weinig tot niks in de lucht te horen of te zien en ook 
in het glop is het ijzingwekkend stil. In de rallenkooi van sectie 3 zit al wel een 
vogel. Als ik die Waterral er uit sta te halen hoor ik een korte schrille roep in de 
directe omgeving. Ik kijk op en zie in een rechte lijn een IJsvogel voorbij komen. 
Die gaat mooi richting Ebelbrug denk ik nog... ik maak de rest van de ronde af. 
Die levert maar barstens weinig op, het blijft bij die ene Waterral, twee 
Roodborsten en een Koperwiek. Als ik terugkom om het bos in te lopen zie ik dat 
de IJsvogel de brug niet gehaald heeft... 
Want hij hangt al in het eerste beste net waar de sloot wat meer open ligt. De 
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veel goed. In de rallenkooi van sectie 8 hebben we in de tweede ronde maar liefst 
zes rallen tegelijkertijd zitten. Allemaal ongeringd. Het begint ons de laatste paar 
dagen op te vallen dat bijna alle terugvangsten van Waterrallen uit de kooi bij 
sectie 3 komen. De andere kooien vangen ook wel, maar dit is opvallend. De 
overige vogels laten het vandaag goed afweten; en dat terwijl het juist nu de 
eerste dag is die een beetje ontspannen kan worden gelopen met totaal geen 
regen. De rondes bestaan uit slechts enkele vogels en dan vooral rallen. Na de 
middag komt Ardie Noorman ons uit deze narigheid halen met het aanbieden van 
een flesje wijn als dank voor het melden van de Buidelmezen van gisteren; het 



60 

was voor hem net zoals voor mij een nieuwe handsoort. Ik kom op dat moment 
net terug van een ronde met een Houtsnip die zo ineens midden op de dag in het 
enige openstaande grofmazige net van sectie 6 hing. De rest van de netten 
aldaar zit wegens de zware bladval uit de eiken dicht.  
Aan het eind van de middag is te merken dat de wind meer naar pal zuid draait 
en aanhaalt. Voor het eerst in deze ringperiode zien we de zon ondergaan als we 
even voor naar de weg zijn gelopen om te kijken of er al water uit het Glop loopt 
en de rallenkooien mogelijk weer droog kunnen komen te staan met als gevolg 
dat de vangsten weer stil zullen vallen. Dit blijkt wel het geval, al is het minimaal 
wat er over de schotbalk stroomt. In de laatste ronde in de schemer hangen er 
twee Groenlingen in sectie 3 ter hoogte van het stuk sloot waar in het verleden 
ook al eens een paar Spreeuwen of Fraters gingen zitten slapen. Dit jaar een 
minislaapplaatsje van Groenlingen? We hebben over een lengte van 25 meter nu 
vier Groenlingen in drie avonden gevangen. Dat is natuurlijk amper niks maar 
novembervangsten van Groenlingen zijn hier schaars.  
Waarnemingen: Torenvalk biddend boven het weiland bij het meteoveld; af en 
toe een barmsijs; groepje Putters; twee maal Sperwer; DE Buizerd meermalen 
boven het vangterrein; en een groepje van circa 15 Sijzen boven het elzenbos. 
Groeten,  Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp 
 
 
8 november 2009 

De krachten der natuur... 

Gingen we vannacht nog met vrijwel windstil weer ter kooi... vanmorgen vroeg 
was het al een heksenketel in het bos. De berken achter het gebouw zwiepten al 
flink heen en weer in een stormachtige zuidwestenwind met kracht 7 bft en de 
windmeter kon het haast niet bijbenen. Maar goed dat we het grootste deel van 
de netten onder de bomen al dicht hadden gedaan. Maar nog net niet die Engelse 
netten in de hoek van sectie 1 naar 2... Daar hing dus meteen bij begin van de 
eerste ronde DE buizerd in. Ditmaal wist ie dus niet snel genoeg weg te komen en 
zat ie ook met netmateriaal achter z’n ring vast. Bij het wegen bleek dat hij/zij 
120 gram lichter was dan bij de vorige vangst en 20 gram lichter dan bij de 
eerste vangst. Dat kan net bepaald worden door wel of niet net eten naar binnen 
te hebben gewerkt. Toch was de krop van de vogel bij de vorige vangst wel leeg. 
Na het verwerken van deze vogel en de Merel en Roodborst die Hanneke 
ondertussen uit de eerste netten achter het gebouw had gehaald zijn we 
begonnen met het sluiten van de resterende netten van de gehele opstelling. Dat 
was toch nog een heel karwei want het blad was met de zuidwestenwind ook al 
uit de schapenweide over het hakhout heengewaaid en zat ook in de netten van 
sectie 4 en 5. Tijdens het sluiten van de netten was het vanaf 09:10 uur ook 
begonnen met regenen en waren we blij dat we de zaak op tijd hadden kunnen 
afsluiten. Nu kon het echte ruige weer gerust over ons heenkomen... En dat deed 
het letterlijk. We hadden besloten om in de piek van het stormachtige weer even 
op het strand naar de branding te gaan kijken want dat had Hanneke nog nooit 
eerder meegemaakt. Er was zo goed als geen extra verhoging maar het stuivende 
zand en de stuivende schuimkoppen op de branding waren weer fantastisch om 
te zien. 
Aan het eind van de middag zijn we nog even begonnen met wat takken en 
proppen uit de netten te verwijderen. Daar is later nog wat meer tijd voor nodig 
want we hebben geen plastic beschermhoezen over de netten kunnen trekken 
omdat we die nergens terug hebben kunnen vinden in het gebouw. Er zullen 
morgen dus wel heel wat proppen gepeuterd moeten worden willen we alles in 
het bos weer open kunnen zetten. Daar begin ik om 22:45 uur maar alvast mee 
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want de wind is dan ineens helemaal geluwd en de regen is voor het eerst echt 
gestopt. In de rallenkooi bij sectie 8 tref ik dan nog vier rallen die in de avond 
ineens toch weer actief zijn geworden. Ook zij hielden het vandaag overdag 
helemaal voor gezien met hun verplaatsingen want we hoorden er wel genoeg in 
het terrein maar vingen gedurende de hele dag niks. Morgen maar eens zien of 
het vangbaar weer is of wordt. 
Groeten,  Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp 
 
 
19 november 2009 

Is het over met de trek? 

Op tijd gestart met de eerste ronde om maar eens eerst de schade van de 
stormachtige dag van gisteren op te nemen. Dat viel enorm mee, al lagen de 
paden behoorlijk vol met afgewaaid dood hout en elzenproppen. Maar waar we 
ons lichtelijk zorgen om maakten bleek mee te vallen... Er zaten slechts een stuk 
of 50 bosjes met elzenproppen in de gesloten netten... Na eerst een half uur 
gepeuterd te hebben ben ik naar achteren gelopen om verder te gaan met het 
openschuiven van de netten die we gisteravond nog gesloten hadden gehouden. 
Dat was ongeveer driekwart van de opstelling. Het was inmiddels al wel weer 
harder gaan waaien ten opzichte van gisteravond toen de wind tijdelijk even 
terugviel naar slechts 2 bft. Na een uurtje stond het grootste deel van de netten 
weer open. De vogels lieten het echter totaal afweten, er zat zo goed als niks in 
het terrein en we kwamen weer terug met een Winterkoning, een Goudhaan en 
een Waterral. Alle drie vogels waren al geringd. Probeert moeder natuur ons iets 
duidelijk te maken? Tijdens de tweede ronde werd het spectaculair beter met de 
terugvangst van een Merel. Jawel... dat houdt je lekker bezig. Er vloog vandaag 
tot drie maal toe een Grote Gele Kwikstaart over het gebouw. Ik zag hem een 
keer over de strandwagen het bos induiken maar de snel stijgende hoop om hem 
in de eerstvolgende ronde uit de netten te halen vervloog snel, niks van 
teruggemerkt. DE Buizerd was weer flink actief in het terrein, één keer hebben 
we hem in het bos achter sectie 2 een andere Buizerd fel weg zien jagen. Hij 
voelt zicht dus echt thuis in ons vangterrein en zal wel proberen om het zo lang 
mogelijk hier uit te houden. Ook jakkerde er nog een Sperwer achter m’n rug 
langs door het broekbos achter een luid schreeuwende Merel aan richting de rand 
met de schapenweide. Een snelle sprint richting de netten op deze plek leverde 
zelfs nog geen extra waarneming van beide vogels op, ze waren al lang en breed 
verder... Na de middag hingen er ineens een paar Merels in de bosssectie nadat 
we er ook meer zagen op de appeltjes die we voor het raam van het veldlab in de 
meidoorn hebben geprikt. Daarbij zat een prachtig getekende Merel-vrouw die ik 
met de telescoop heb kunnen aflezen; deze bleek op 13 november te zijn 
geringd.  
Na het middageten zijn we bezig geweest met het wegharken van elzenproppen 
onder de netten van sectie 2. Een eindje terug zag ik in de onderste baan een 
Merel-man trappelen om uit het net te komen; hij hing nog net aan z’n ring op 
het moment dat ik bij de vogel arriveerde. Eerst maar even doorgelopen naar het 
veldlab om de vogel meteen af te handelen en daar bleek opeens dat bij het 
ringnummer de L ontbrak. Ja natuurlijk... het was een HELGOLAND-ring! Een 
adulte Merel met een zo te zien dit seizoen aangelegde ring. En zo kan een 
magere dag toch nog leuk worden. Tegen de avondschemer ben ik even gaan 
kijken bij het einde van de bossecties om te kijken of er nog Groenlingen binnen 
kwamen om in het riet te gaan slapen. Heb er één zien rondvliegen, maar er hing 
ook weer een Sperwer rond op deze plek dus dat kan van invloed zijn geweest. 
Wel liep er weer een Waterhoen met luid geplons rond te banjeren rond de 
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rallenkooi van sectie 3; vermoedelijk dezelfde vogel zit daar nu zeker een week 
en slaapt iedere avond op de takken van dezelfde struik.  
In de avonduren is het wederom mooi helder geworden maar wordt er geen ral 
meer gevangen, laat staan waargenomen in het veld.  
Waarnemingen: een groepje van 16 Kramsvogels; meermalen laag over het Glop 
vliegende Brandganzen uit de polder; een Grote Gele Kwikstaart rondom het 
gebouw; een Groenling; enkele Sperwers en minimaal twee Buizerds. 
Groeten,  Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp 
 
 
20 november 2009 

Een verjaardagsfeestje met 26 gasten 

Vanmorgen eerst natuurlijk uitbundig de verjaardag van Hanneke gevierd, maar 
daarna meteen aan den arbeid. Wat een arbeid... wel vier vogels in de eerste 
ronde. Toch is er weer wat meer beweging in het bos. Er komen enkele groepjes 
Koperwieken binnen en tijdens de eerste en tweede ronde zien we meerdere 
Merels in het bos opvliegen. De paar Merels die we vangen hebben ook weer flink 
trekvet. De derde ronde is het al weer over en vallen we terug tot minder vogels 
per ronde. Ook de rallen laten het weer afweten. Of zijn al die knorrende rallen 
die we in het riet toch nog horen soms allemaal ervaren vogels die ons zitten uit 
te lachen? Het valt wel op dat we er dagelijks meer terugvangen.  
Vanmorgen ook een Koolmees teruggevangen die geringd bleek te zijn op 13 
augustus 2005. Deze vogel is in 2005 in totaal drie keer gevangen, daarna pas 
weer één keer in 2007 en nu voor het eerst weer na 2008 over te hebben 
geslagen. Het begint inmiddels een ouwetje te worden die ook al eens een 
fortuinlijke ontsnapping heeft mogen beleven want de rechterpoot is stijf en mist 
de complete achterteen.  
Bij de lichte stormsporen in het bos blijkt ook de oude dode els te horen die één 
van de twee spechtenholen bevatte die ik hier in het Glop wist te zitten. Dat 
betekent dus dat er één extra slaapruimte gezocht wordt sinds gisteren.  
Het is vandaag echt een prachtige zonovergoten dag, maar vanaf 13:30 uur komt 
daar snel verandering in; het schuift helemaal dicht met bewolking en vanaf 
13:50 regent het lichtjes met tussenpozen en dat houdt aan tot in het donker. De 
vangsten vallen dan ook al vrij snel na de start van de regen zo goed als stil. In 
de schapenweide zien we nog een leuk tafereel. Al dagenlang is het in de kudde 
een strijd tussen de rammen en proberen ze de ooien bij elkaar te houden en te 
dekken. Daarbij is er natuurlijk één de echte macho en hij weet met verve alle 
andere rammen bij zijn ooien weg te houden. Maar vandaag zat ie toch even met 
een probleempje… hij was in de kraal in de hoek van het meteoveld beland en 
zag ineens een jongere ram bij één van z’n ooien. Als een drieste tank stoof hij er 
op af maar was vergeten dat er nog schapenraster tussen hem en de ooien zat... 
meermalen ramde hij met volle kracht tegen het gaas. En toen had hij ineens in 
de gaten waar hij er uit kon. En in de tussentijd had de jongere ram zijn kans al 
schoongezien en zijn karwei gefikst. Er ontstond daarna dus een behoorlijke 
vechtpartij of beter gezegd rampartij...  
We zijn vandaag begonnen met het opruimen van de netten. Als eerste zijn vanaf 
13:30 uur de netten van sectie 6 in de schapenweide binnengehaald en vanaf 
16.00 uur de vrijstaande netten van sectie 5 bij het meteoveld. Met morgen nog 
een rustige dag met redelijk weer in het vooruitzicht en daarna meerdere dagen 
met regen en blijvend temperaturen die 10 graden boven het langjarig 
gemiddelde liggen is de conclusie wel duidelijk; je kunt wachten tot je een ons 
weegt als je nog leuke soorten als Grote Goudvink of barmsijs wilt vangen. 
Daarvoor zal het eerst echt kouder moeten worden en daar ziet het vooralsnog 
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niet naar uit. Langs één van de paden is zelfs een distel opnieuw begonnen met 
bloei en één van de berkjes heeft kleine ontluikende knoppen; maar ja, bij 14 
graden in november... Morgen ruimen we weer een paar secties op. De avond is 
weer rustig, een zwak windje resteert nog van wat er vandaag met 4 bft uit het 
zuiden stond. De rallenkooien blijven leeg maar ik kan nog een ral grijpen die uit 
de struiken in één van de netten springt.  
Waarnemingen: een Oeverpieper, een Witte Kwikstaart, een Grote Bonte Specht, 
een barmsijs spec., minimaal drie keer Sperwer, meerdere Goudhaantjes in de 
wilgen voor het veldlab. 
Groeten,  Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp 
 
 
21 november 2009 

Beter laat dan niet... 

De dag begon met redelijk dichte mist die bij het krieken snel dichter werd, even 
minderde nadat de zon probeerde er doorheen te prikken, maar toch schoof het 
al vrij snel weer dicht. In de ochtenduren hadden we bezoek van Frank Majoor en 
Holmer Vonk die op het eiland zijn voor de integrale wadvogeltelling van SOVON. 
Het was ijzingwekkend stil in het Glop, we hoorden eigenlijk alleen maar wat 
knorrende Waterrallen; we kwamen dan ook terug van de eerste ronde met 
slechts één geringde Waterral. Geen zichtbare trek, of met deze mist liever 
gezegd: hoorbare trek, we merken hoogstens wat pleisterende vogels. De tweede 
ronde was hoopgevend met één vogel meer: een Merel en een Winterkoning; de 
derde ronde nog weer een Koperwiek en een Roodborst waarna in de vierde en 
vijfde ronde het helemaal platviel met nulrondes. We hebben na deze 
constatering dan ook besloten om snel door te gaan pakken met het opbreken 
van de netopstelling; mede vanwege het feit dat er weinig vooruitzicht is op 
interessante aankomst en het naderen van meerdere dagen met regenachtig 
maar te warm weer. Bij vangtotalen zoals dit is dat besluit dan ook erg makkelijk 
te nemen. Ik moet zeggen, in alle jaren dat ik het opruimen nu voor mijn 
rekening heb genomen is dit de eerste keer dat er zo weinig vogels in het terrein 
zitten en dus ook het opbreken van de netten zo snel gaat. Maar dan... 
verrassing!!! Holmer loopt bij het veldlab weg en deelt mee dat hij even een 
vogel uit sectie één gaat ophalen die hij ziet hangen. Hij komt met een grote 
grijns met een gesloten zakje terug. ‘Ik kom jullie de soort van de maand 
bezorgen’ zijn z’n triomfantelijke woorden. En uit het bewaarzakje komt een 
TUINFLUITER tevoorschijn!!! Jeetje... De laatste vangst van dit jaar was op 18 
september en nu ineens haalt Holmer er eventjes één op. We hebben de avifauna 
van Schier er even op nageslagen en daar wordt als laatste najaarsvangst de 
datum 3 november 1997 genoemd en een andere late vangst is van 4 oktober 
2001. Zoals vaak met heel laat aanwezige vogels is ook deze vogel moddervet en 
eigenlijk te ver doorgegaan met aanleggen van vet. De buik is helemaal geel 
bedekt met vet, het loopt nog door op de rug en over de borst. De borst is zelfs 
slechts voor een oppervlak van circa 9 mm NIET bedekt met vet. Wat zouden we 
graag weten waar deze vogel nog terecht gaat komen. Aan het eind van de 
middag vertrekt superhulp Evert Jan weer voor z’n wekelijkse bezoek aan de 
kaasboer en helpt Holmer na de telling nog even mee met opruimen. We horen 
aan de rand van het bos ineens een enorm gekraak en mensenstemmen in de 
struiken ter hoogte van sectie 9. De atlanticwall wordt genomen!!!!! Nee hè! 
Gisteren zijn de bordjes weggehaald en nu staan de eerste bezoekers er al weer. 
Holmer is ze tegemoet getreden en kreeg van beide mannen meteen de vraag: 
‘hoe komen we bij het dorp?’ We zijn vervolgens driftig verder gegaan met 
opruimen en nog even doorgegaan met het binnenhalen van de netten tot in het 
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donker. Maar uiteindelijk zijn we met de netten klaar. Er staan nu dus alleen nog 
vier rallenkooien. Het zit er voor 2009 bijna op. In de avondronde is de wind 
inmiddels aangewakkerd en miezert het al lichtjes. Het is weer zo’n dag waarop 
het ‘s avonds warmer is dan overdag. Absurd, 15 graden in de 2e helft van 
november...Er zitten tijdens die ronde om 23:00 uur twee rallen in de toppen van 
de struiken; beide mis ik ze op een haar als handvangst. 
Groeten,  Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp 
 
 
22 november 2009 

Kleintje rallenbal 

Na de drukte met het binnenhalen van de netten van gisteren zijn we vanochtend 
iets later dan normaal naar de rallenkooien gaan kijken. Het rallengeluid is 
vanmorgen ook iets langer door blijven draaien. We hebben het geluid pas bij 
zonsopkomst uitgezet. Om 09:00 uur zijn we de kooien gaan controleren. In de 
kooi bij sectie 3 zat een Waterhoen. Toch dat exemplaar dat nu al ruim een week 
lang ‘s avonds in een struik pal naast de kooi gaat zitten slapen? Het is een 
eerste kalenderjaar vogel met al voldoende spierkracht in de poten om m’n 
handen lekker vol met krassen te trappen. Uw verslaggever zit met pleisters aan 
beide handen z’n verslag te typen... Terwijl ik nog bij de kooi sta, kijkt Hanneke 
naar de kooi bij sectie 8. Ze slaakt een kreet bij het zien van een kooi vol met 
rallen en enkele rallen die buiten om de kooi lopen. Zelf zie ik er bij nadering ook 
nog één boven van de kooi afspringen. Uiteindelijk komen er zeven rallen uit de 
kooi, alle ongeringd. Daar blijft het dan ook bij, in de andere kooien geen 
Waterrallen, maar wel horen we dat er nog meerdere in het terrein zitten te 
roepen.  
Ook de rest van de dag volgen er geen vangsten. Het is wel een prachtige 
zonnige dag, maar de zuidwestelijke wind maakt het een stuk frisser dan we de 
laatste weken gewend zijn. We gaan verder met het uitzoeken en drogen van de 
netten in het veldlab en het vervangen van afgeschreven netten door nieuwe 
netten voor het voorjaarsvangen van 2010. In het veld worden nog spanlijnen en 
haringen opgeruimd en de resterende netstokken worden opgeborgen in de 
strandwagen, die de komende winter toch echt weer eens aan groot onderhoud 
toe is. Er groeit al een rozenstruik door de vloer naar binnen en via het raam 
weer naar buiten. De deur klemt weer iets meer dan vorig jaar en heeft aan de 
onderkant de hardheid van een spons met incontinentie. Aan het eind van de 
middag neemt de wind verder toe en wakkert na het passeren van een rij buien 
aan tot stormachtig, kracht 8 Bft. In de schemerronde loop ik nog even weer 
langs de kooien. Daarmee ben ik net te vroeg, want er springen weer Waterrallen 
naast de kooien weg en ook waren er al een paar in de struiken gaan zitten. Op 
de sloot in het bos en op het pad bij het kruispunt zaten al vier Waterhoentjes. 
Het is duidelijk dat dit soorten zijn die meteen meer tevoorschijn durven komen 
als wij minder vaak door het terrein lopen. De laatste avondronde vertoont 
hetzelfde beeld die van van gisteravond. Op enkele plaatsen springen de 
Waterrallen van de takken het riet in. Ook op twee plaatsen Waterhoentjes. In de 
kooien zitten nog een reeds geringde Waterral van twee weken geleden en twee 
ongeringde exemplaren. 
Groeten,  Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp 
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Week 48 

 
23 november 2009 

Kleine toegift rallenbal 

Vanmorgen was er van Waterrallen minder activiteit in het Glop te merken, maar 
het was duidelijk dat er wel weer wat nieuwe Merels aangekomen waren en tot 
rond het middaguur nog steeds sjirpend af en toe over kwamen vliegen op een 
hoogte van enkele tientallen meters. In de kooien zaten bij de eerste controle om 
08:30 uur in totaal vijf rallen waarvan er drie al geringd waren. Één daarvan is 
geringd tijdens onze periode (op de 16e) en de andere twee stamden nog uit de 
week van Wil Gerritse en Gerrit Gerritsen en waren beide geringd op 6 november. 
Één van de vogels van 6 november jongstleden is nu inmiddels voor de vierde 
keer gevangen en vertoont een vrijwel constant gewicht. Daarin verschillen wij 
hier van de andere kustringstations. Door onze werkwijze, met kooien in plaats 
van mistnetten, vangen we ook Waterrallen terug en kunnen zo mooi volgen hoe 
de conditie van de individuele vogel aan verandering onderhevig is en hoe lang de 
verblijftijd in het Glop minimaal is. Later op de ochtend hebben we nog weer een 
Waterral teruggevangen die net als de vogel uit het vorige voorbeeld nu minimaal 
17 dagen hier verblijft, maar deze vogel vertoont eerst gewichtsafname gevolgd 
door twee keer een behoorlijke gewichtstoename.  
De dag wordt verder doorgebracht met het verder opbergen van alle 
veldmaterialen en het ordenen van de netten, de nettenvoorraad en de 
ringenvoorraad. Aan het eind van de middag is de regen vanuit het binnenland 
inmiddels uitgegroeid tot een buiengebied met flinke pitten erin en begint het hier 
ook te regenen met tussen de buien door flinke wind. We gaan nog even wat 
laatste voedingswaar halen in het dorp en willen dan nog even doorfietsen naar 
het Westerstrand. Daar komt het niet van want we zijn de Westerplas nog niet 
voorbij of het begint al lekker te regenen. We fietsen door Klein-Zwitserland en 
het duingebied terug en komen een beetje verzopen op het veldlab terug. In de 
eerste ronde na de invallende avondduisternis worden nog weer twee ongeringde 
Waterrallen gevangen. In de nabije omgeving van kooi 3 zitten op dat moment 
twee Waterhoentjes op de dunne twijgen van een wilgenstruik op ongeveer 
tweeëneenhalve meter boven het water te slapen. Ze zijn zeer alert als ik de kooi 
inspecteer maar gaan er niet vandoor. Later in de laatste avondcontrole zit er nog 
één Waterhoen en die zit in de stevige wind nog steeds te zwiepen op z’n 
wilgenteen van amper 8 mm dik. In één van de kooien zit nog een Waterral, 
zodat het dagtotaal op negen rallekes uitkomt. 
Groeten,  Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp 
 
 
24 november 2009 

De laatste ringen aangelegd 

Vanmorgen nog twee Waterrallen gevangen, één in kooi 4 en één in kooi 5. 
Daarna om 10:00 uur begonnen met het ontmantelen van de geluidsinstallatie. 
Aanvankelijk zat vanmorgen vroeg de Havik achter het veldlab op de rand van de 
Arnicaweide te kekkeren alsof het al vroeg voorjaar was. Later op de ochtend 
hoorden we de vogel weer, maar nu op de oude nestlokatie aan de noordoostzijde 
van ons vangterrein. We zijn nog niet weg of het broedseizoen lijkt al weer te zijn 
begonnen. Er leek vanochtend ook weer iets aankomst te zijn van nieuwe vogels; 
in het terrein zaten duidelijk meer Merels en er vloog ook een groter groepje 
Sijzen rond dan op de afgelopen dagen. Vanaf 11:30 uur zijn we bezig gegaan 
met het ontmantelen van de rallenkooien. Om 14:00 uur was alles ingepakt en 
opgeborgen. Het seizoen zit er nu echt helemaal op... Alleen nog de rest van de 
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administratie afhandelen en alle spullen in het veldlab opbergen, de totaallijsten 
maken en uitprinten en dan huiswaarts. We kunnen terugkijken op een jaar dat 
zoals ieder jaar weer op z’n eigen manier uniek te noemen was. Opmerkelijk aan 
het weer was vooral dat het een heel droog jaar was. Vooral de zomer en het 
vroege najaar zorgden er voor dat er pas echt water van betekenis in het 
broekbos stond vanaf begin november. Deze situatie leverde in september en 
begin oktober opmerkelijke aantallen Vinken op die kwamen drinken bij de laatste 
resterende plekjes met water, o.a. in de sloot in het bos. Andere opvallende 
soorten (in aantallen) waren dit jaar de vangsten van Blauwborsten in het 
voorjaarsseizoen (we vingen er 12 terwijl er in de meeste jaren geen worden 
gevangen) en de bovengemiddelde aantallen Spotvogels. Daarvan ringden we er 
65 en vingen we er 28 terug. De Roodborst had dit najaar een lange doortrekpiek 
in meerdere trekgolven (ook landelijk). Wij vingen er alleen al in september en 
oktober respectievelijk 277 en 469 en kwamen op een jaartotaal van 607 nieuw 
geringd en 334 terugvangsten (van Roodborsten vang je dezelfde exemplaren 
bovengemiddeld terug).  
De Fitis begon in de zomer goed in aantallen maar in de trektijd vielen de 
vangsten daarvan flink onder het gemiddelde. Daarvan kan al wel geconcludeerd 
worden dat deze soort kennelijk lokaal een goed broedseizoen heeft gehad maar 
dat er tijdens de doortrek veel minder vogels ons met een bezoek vereerden dan 
we in de meeste jaren gewend zijn. Ook Goudhaantjes waren slechts in beperkte 
aantallen aanwezig en dat was eigenlijk conform de landelijke gemiddelden. De 
Vuurgoudhaan manifesteerde zich daarentegen landelijk in hoge aantallen. Ook 
wij hadden er een bovengemiddeld aantal van, al stelt dat met 30 stuks nog niet 
zo veel voor vergeleken bij andere ringstations. Merels waren er in grote 
aantallen, vooral als je in ogenschouw neemt dat we geen geluid draaiden van 
deze goed op geluid reagerende soort. Van een andere geluidssoort, de 
Koperwiek vingen we met 490 exemplaren een aantal dat vergelijkbaar is met 
andere jaren zonder gebruik van geluid. De Zanglijster trok dit jaar landelijk goed 
door maar hier vingen we er vermoedelijk minder van doordat het vangterrein in 
de piektijd van doortrek gortdroog was. 
In de categorie dwaalgasten zaten we dit jaar flink in de min. Van ons logosoortje 
de Bladkoning vingen we maar één exemplaar en verder is alleen de vangst van 
een Kleine Vliegenvanger noemenswaardig.  
Volgend jaar maar weer beter zullen we maar zeggen, tot dan! 
Groeten,  Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp 

 
 
 
 



67 

Jaarstaat 2009 
Groene Glop 

 
Baardmannetje 1 
Beflijster 1 
Bladkoninkje 1 
Blauwborst 13 
Boerenzwaluw 8 
Bonte Vliegenvanger 10 
Boomkruiper 18 
Boompieper 3 
Bosrietzanger 10 
Braamsluiper 53 
Buidelmees 3 
Buizerd 7 
Fitis 592 
Fluiter 2 
Gekraagde Roodstaart 43 
Goudhaan 115 
Grasmus 44 
Graspieper 3 
Grauwe Vliegenvanger 18 
Groenling 32 
Grote Bonte Specht 6 
Havik 7 
Heggemus 110 
Houtduif 6 
Houtsnip 6 
IJsvogel 2 
Keep 4 
Kerkuil 1 
Kleine Barmsijs 37 
Kleine Karekiet 91 
Kleine Vliegenvanger 1 
Koekoek 4 

Koolmees 109 
Koperwiek 491 
Merel 1.167 
Nachtegaal 1 
Paapje 1 
Pimpelmees 133 
Putter 20 
Ransuil 3 
Rietgors 32 
Rietzanger 16 
Roodborst 608 
Sijs 35 
Sperwer 7 
Sperwergrasmus 1 
Spotvogel 65 
Spreeuw 5 
Sprinkhaanzanger 5 
Staartmees 74 
Taigaboomkruiper 1 
Tjiftjaf 390 
Tjiftjaf spp tristis 1 
Tuinfluiter 95 
Vink 638 
Vuurgoudhaan 26 
Waterhoen 2 
Waterral 220 
Winterkoning 135 
Witte Kwikstaart 2 
Zanglijster 170 
Zilvermeeuw 2 
Zwartkop 572 
 
Totaal 6.279 

Aantal (s)sp 63 



1 

Zeereep 

 

Bonte Vliegenvanger 1 
Boomkruiper 1 
Bosrietzanger 6 
Braamsluiper 24 
Fitis 35 
Gekraagde Roodstaart 2 
Goudhaan 1 
Grasmus 18 
Graspieper 2 
Groenling 2 
Grote Barmsijs 1 
Grote Bonte Specht 1 
Heggemus 17 
Kleine Barmsijs 2 
Kleine Karekiet 17 
Kneu 3 
Koolmees 18 
Koperwiek 8 
Merel 16 

Nachtegaal 3 
Paapje 1 
Pimpelmees 14 
Putter 2 
Rietgors 16 
Rietzanger 26 
Roodborst 36 
Spotvogel 2 
Sprinkhaanzanger 3 
Staartmees 14 
Tjiftjaf 27 
Tuinfluiter 5 
Vink 2 
Vuurgoudhaan 1 
Winterkoning 36 
Witgesterde Blauwborst 1 
Zanglijster 3 
Zwartkop 83 
 
Totaal 450 

Aantal (s)sp 37 

 


