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Week 30
zaterdag 24 juli 2010
Koeien?!
Vanmiddag arriveren Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp met de familie
Vonk met de boot van 14.30 uur op het eiland. De familie Oosterbeek heeft het
eiland met de boot daarvoor verlaten. Er was vandaag nog niet gevangen, dus de
totalen van vandaag zijn afkomstig van twee uurtjes na het openschuiven van de
netten in de avond. ’s Middags moesten we eerst nog met iets heel anders in de
weer: op het moment dat ik even een schroevendraaier uit het berghok wilde
pakken stond ik ineens oog in oog met een grote koeiekop die mij door de open
zijdeur van het Glop stond aan te kijken. Meteen schrok dit dier enorm
(vanzelfsprekend) waarop een tweede koe daarachter begon te bokken en het
eerste mistnet van de opstelling omverliep. Gelukkig waren de netten toen dus
nog dicht en bleef de schade beperkt tot een geknakte mistnetstok en een
huilende Okke Vonk die ineens vlak voor z’n ogen twee grote koeien langs het
raam zag komen... Het heeft nog dagen geduurd voordat Okke weer vrij rond
durfde te lopen. De computer zat onder het stof, ook van binnen. We hebben
hem helemaal schoon gemaakt. Van binnen en van buiten.
Groeten, Henri Bouwmeester, Hanneke Huiskamp, Holmer Vonk en gezin

zondag 25 juli 2010
Alles gaat los...
Opgestaan met totaal windstil weer onder een onbewolkte hemel. We hebben
gisteravond alle netten die nu stonden opengeschoven en dat betekent dat we
hebben gevangen met 476 meter en nog zonder de grofmazige netten en ook
zonder geluid. In de polder een deken van grondmist als was het een bord met
melk. De vogels deden het nog rustig aan, zeven stuks in de eerste ronde. Één
van de ? jonge Haviken zit dan al luidkeels te bedelen om vreten ten noorden van
sectie 8. In de tweede ronde is er meer leven in het terrein en hebben we 25
vogels waaronder een Nachtegaal op de klassieke plek bij het meteoveld. Daarna
druppelt het lekker door tot rondom 11 uur. De ervaren Glop-lezer zal dan
concluderen dat het dan wel zal stilvallen met de vangsten maar het tegendeel
blijkt. Sectie 2 hangt in die ronde over de gehele lengte vol met overwegend
mezen waarvan de pimpels duidelijk in de meerderheid zijn. Daarbij slechts één
adulte vogel, bij de Koolmezen niet één. Dat is een mooie afspiegeling van
hetgeen het broedseizoen in de nestkasten dit voorjaar al voorspelde. Tussen de
pimpels zat een aantal dusdanig jeugdige rakkers dat ze (zeker zo noordelijk in
het land) vrijwel zeker uit een tweede legsel moeten komen. En daarna houdt het
niet op want het laatste water in de Glopsloot blijft de hele dag vogels
trekken. Van verder snoeiwerk of werken aan de opbouw van de geluidsinstallatie
komt dan ook helemaal niks, dat zien we de komende dagen wel weer als de
netgewenning begint toe te slaan. Naast de hoofdmoot van Fitis (waarvan al
meerdere adulten zo goed als klaar zijn met de slagpenrui) en Tjiftjaf vangen we
ook voor het Glop goede aantallen Grauwe Vliegenvangers en Spotvogels. Enkele
malen hebben we een Merel die naar zoetwatervis ruikt; dat zullen weer de
vogels zijn die op de laatste plasjes nog stekelbaarsjes weten te scoren. Dat lukt
ze in de Glopsloot al niet meer want daar ontwaren we al geen leven meer. In de
schapenweide lopen wederom een paar jonge Fazantjes voor ons weg te rennen;
het zijn anderen dan het koppeltje dat hier gisteren liep want ze zijn net een slag
groter. In de loop van de middag ontstaat er meer bewolking en haalt de wind
soms iets aan naar 2 bft uit westelijke tot noordwestelijke richting. In de
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avonduren worden de wolken dreigender, maar blijft het tot de duisternis is ingevallen toch droog. We hebben dan een klein feestje te vieren als we het dagtotaal bekijken: voor het eerst zijn we in juli de 300-grens gepasseerd!
Groeten, Henri Bouwmeester, Hanneke Huiskamp, Holmer Vonk en gezin

maandag 26 juli 2010
Zomerse buien!
De buien die vannacht ons land binnenkwamen hebben standgehouden. Bij de
eerste ronde is het al een tijdje droog en gelukkig blijft het tot acht uur zo. In die
eerste ronde springt er onder de netten van sectie 5 een Houtsnip op van het
pad. Uit het riet bij sectie 4 komen een paar Boerenzwaluwen omhoog vliegen;
één daarvan hing bij aankomst al in het net. De vogels doen het al rustig aan, het
rondje levert acht vogels op. Helaas groeien de buien op de Noordzee dan
inmiddels als bloemkolen en regent het met regelmaat. Ook de intensiteit neemt
echter toe en nadat Holmer na een ronde zijknat terugkeert besluiten we om de
netten te sluiten. Om 9.15 uur zit de hele opstelling dicht en wachten we af hoe
lang het zo zal blijven. Dat valt tegen... In enkele uren tijd verzamelde de
regenmeter al 5 mm neerslag. De netten bleven dus gesloten en ik ben maar
begonnen met het maaien van de paden, vooral de kanten met veel
overhangende vegetatie, en het snoeien van overhangende takken. ’s Avonds laat
geeft de buienradar weer wat meer hoop voor de dag van morgen en in het
donker zetten Hanneke en ik de netten toch maar weer vast open voor morgen.
We zullen zien of Pluvius ons goedgezind is.
Groeten, Henri Bouwmeester, Hanneke Huiskamp, Holmer Vonk en gezin

Dinsdag 27 juli 2010
Een lome dag, maar met Fluiter en Sijs
Het maaien van gistermiddag heeft goed gedaan. Nu gewoon weer op schoenen
langs de netten zonder doorweekt te raken van de natte vegetatie. In de eerstee
ronde hangt er weer niet al te veel, maar hebben we wel een Nachtegaal en één
exemplaar terug van vorige week. Op de scheiding van sectie 2 en 3 hangt een
prachtig gave en verse pauwoogpijlstaart, en in sectie 9 een populierenpijlstaart.
Het weer is in de afgelopen nacht flink opgeknapt na 6 mm regenval. Onbewolkt
is het niet maar dat maakt het des te beter vangbaar weer. Een zwak windje uit
westelijke richting vult dit aan. Het wordt een sprokkeldag met van alles wat. Wel
een paar leuke highlights: in de ochtenduren een fluiter bij de sloot en later op de
dag een mooie adulte sijzenman met vetgraad 4 op de klassieke sijzenplek op de
rand van het bos en het hakhout. De soort wordt voor het eiland in de avifauna
van Schiermonnikoog genoemd als zomergast en onregelmatige broedvogel in
aantallen van één tot drie broedparen. Ook de spreeuwen hebben door dat er
onder de netten van sectie 6 is gemaaid. Als Henri en Hanneke ’s middags een
fietstocht richting kwelder maken vangt Holmer twee juveniele spreeuwen in deze
sectie. Aan het eind van de middag lopen Hanneke en Henri een ronde en zien de
bedelende jonge Havik rakelings laag over hun hoofd vliegen als ze bij sectie 8
staan, het blijkt een vrouwelijk exemplaar te zijn. Aan het eind van de middag
wordt begonnen met het opzetten van de grofmazige netten. Twee staan er
inmiddels, maar zoals afgesproken zijn die gesloten voor de nacht. Een nieuw
regenfront nadert ons bij het vallen van de duisternis met rasse schreden;
afwachten hoe het morgenochtend is gesteld. Met iets meer dan honderd vogels
was het wel weer lekker werken vandaag.
Groeten, Henri Bouwmeester, Hanneke Huiskamp, Holmer Vonk en gezin
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Woensdag 28 juli 2010
Dank je de... koekoek!
Bij het opstaan tikte het nog net iets na van de regen die vannacht is gepasseerd.
Veel is er niet gevallen, maar de regenmeter geeft toch 2 mm aan. Op de radar is
goed te zien dat het regengebied pal ten oosten van het eiland ligt en nu nog flink
wat water over de Twentse en Sallandse dreven sproeit. Zoals na regen te
verwachten is er aanvankelijk amper beweging van vogels in het veld; de eerste
ronde levert dan ook vijf vogels op waarvan twee bij terugkomst in de laatste
netten. In de volgende ronde de eerste vangst in de nieuw geplaatste grofmazige
netten, een Grote Bonte Specht. Dat zouden er later gedurende de dag nog een
paar meer worden. Vier Grote Bonte Spechten op een dag; dat hebben we hier
nog niet zoveel vaker meegemaakt denk ik. Opmerkelijk in het perspectief van
zes exemplaren in het hele seizoen vorig jaar. Nog voor het middaguur maakt de
bewolking plaats voor opklaringen en breekt de lucht verder en verder open.
Hanneke en ik hebben vanmorgen ook de laatste netten in de schapenweide
opgezet; wel een puzzeltje waarbij stokken die in de opstelling dubbel waren
gezet teruggenomen moesten worden, want we zijn door de stokken heen. Het is
dus maar goed dat André Duiven inmiddels aan het maken van nieuwe stokken is
begonnen want nog steeds staat het laatste grofmazige net niet. In de avond kon
na extra snoeiwerk ook het laatste net in de bocht van sectie 4 naar 5 worden
ingepast en opengeschoven. Holmer haalde volkomen onverwacht midden op de
middag een rondje Spotvogels op die verspreid door het hele terrein in de netten
hingen. In de ronde daarna wederom een vangst in een grofmazig net; ditmaal
de eerste Koekoek van het seizoen. Zoals meestal een eerstejaars vogel met nog
sporen van de knalrode maar nu oranjerode binnensnavel. Op de mantel en stuit
ook mooie gave veren met kleine witte puntjes erop. De Grote Bonte Spechten
betreffen op één na juveniele vogels die op een paar slagpennen na nog volledig
in het jeugdkleed zitten. Één van deze jonge vogels vangen we zelfs drie maal op
dezelfde plek. We vangen tussen de Spotvogels ook een enigszins afwijkend
exemplaar; klein van formaat, vaal van kleed, de derde en vierde handpen
evenlang, maar de eerste handpen toch slechts even lang als de langste
handpendekveer en een vleugelprojectie die alle twijfel tussen een Orpheusspotvogel en een gewone toch wegneemt. De fazanten waren vandaag ook weer
lekker op sjouw; Hanneke en ik betrapten een zich drukkende vrouw met een
hele schare jongen pal naast de netten van sectie 9 en tegen de avond kwam er
een hen met zeven jongen langs het veldlab naar de slagboom lopen; de kuikens
waren amper een week oud. Tussen de weinige terugvangsten van geringde
adulte vogels hadden we vandaag een Vink die alhier geringd was op 17
september 2008.
Groeten, Henri Bouwmeester, Hanneke Huiskamp, Holmer Vonk en gezin

Donderdag 29 juli 2010
Een rustige dag met toch nog zeventig vogels
Het heeft vannacht af en toe licht geregend uit buien die vanuit het noordwesten
overwegend langs het eiland schuiven. De regenmeter geeft 0,25 mm voor de
hele nacht, dus wellicht heeft één bui het eiland wel weten mee te pakken. De
eerste ronde levert een rustige wandeling door het vangterrein. In het bos hoor ik
de rietzanger achteraan bij de bocht van sectie 4 naar 5 al zingen. Dit natuurlijke
lokgeluid heeft kennelijk z’n werk gedaan, want zo ineens hangen er in twee
netjes rondom die zangpost zes rietzangers... Op twee winterkoningen na zijn het
de enige vogels van de ronde. In de tweede ronde slechts een Tuinfluiter en een
Spotvogel, verder rust, rust, rust. Bij het meteoveld zien we wel twee witgatjes
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overvliegen, zoekend langs de rand van de polder. Later op de dag zullen er nog
een paar waarnemingen hiervan volgen. Het is met maximaal 10°C een
uitgesproken koude ochtend voor één van de laatste dagen van juli. De vangsten
blijven laag. Rond het middaguur begint het opnieuw buiig te worden met
ongeveer één bui per uur die toch het eiland op weet te komen. De middaguren
worden gebruikt om verder te gaan met de geluidsinstallatie die dit jaar weer op
volle toeren moet gaan draaien met zowel nachtgeluid als daggeluid. Tijdens het
kabeltrekken voor de speaker achter in het rietveld ontdek ik dat de strandwagen
aan de achterkant inmiddels door z’n as is gezakt. De boel blijft nog net overeind
staan doordat het wiel zo is weggeklapt dat hij klem komt tussen de stapel tegels
waarop hij stond en de onderkant van de dragende dragende balk. Het begint nu
dus toch wel ernstig achteruit te gaan met onze opslagwagen. Op een grofmazig
net na staat de gehele opstelling inmiddels compleet. Het laatste net kan nog niet
gezet doordat we door de stokken heen zijn. Met wat naspannen van de
bestaande opstelling kunnen er op een paar plaatsen dubbelsituaties opgelost
worden en hebben we nu in ieder geval weer vier stokken beschikbaar. ’s Avonds
wordt het nog meer buiig en de laatste ronde wordt voor het eerst deze week
gelopen zonder opbrengst van vogels. Vannacht gaat dus voor het eerst het
geluid aan, we zullen maar eens zien of dat al verschil maakt. In de avond vliegt
er overigens nog een vrouw blauwe kiek over de opstelling en hoor ik ten
noorden van de Ebelbrug boven het berkenbos een kekkerende
Boomvalk. Hanneke is inmiddels bij het Haviknest geweest en kwam vanavond
met een paar handen vol braakballen terug. Daarin trof ze uiteindelijk geen
ringen aan.
Groeten, Henri Bouwmeester, Hanneke Huiskamp, Holmer Vonk en gezin

Vrijdag 30 juli 2010
En weer een koekoek
Holmer heeft de eerste rondjes voor z’n rekening genomen. De eerste werd een
teleurstellende nulronde (toch te vroeg gestart). De rondes daarna respectievelijk
vijf, zes, drie en negen stuks. Dat is dus niet echt veel voor de toch wel als beste
van de dag bekend staande rondes. Het weer zat een beetje dreigend tegen
regen aan en er stond tot ruim in de ochtend nog een stevige wind van 4 bft uit
zuid-zuidwestelijke richting. Na die magere rondes begon echter het water in de
Glopsloot weer wat te trekken bij de gevederde vrienden want we kwamen
langzaamaan met meer vogels terug. De start van het gebruik van het geluid
werd overigens een mislukking, het draaide slechts heel zacht. Nadat het
probleem verholpen was zijn we vanaf tien uur begonnen met het draaien van het
daggeluid. Vanaf morgen dus ook nachtgeluid. Bij de vangsten viel er eigenlijk
voor het grootste deel van de dag niet zoveel bijzonders te melden. Wel werd er
meteen na arriveren van André Duiven (precies ja...) een Houtduif in één van de
grofmazige netten gevangen. Voor de rest viel het hoogstens op dat het aantal
terugvangsten logischerwijs gestaag het aantal ongeringde vogels begint te
evenaren. Bij die terugvangsten zit nog wel een Tjiftjaf met een kakelverse ring
van een andere Nederlandse ringer dan binnen het VRS. Tegen de avond volgde
er wederom een leuke vangst in één van de grofmazige netten, de tweede
Koekoek van het jaar. Wederom een eerstejaar vogel, en in tegenstelling tot de
vorige was deze broodmager. De avondboot spuugt weer een nieuwe lading
vakantievierders het eiland op. Ook boer Visser aan de overkant heeft weer
nieuwe gasten gekregen zoals de hele avond luid is te horen. Er wordt weer volop
gespeeld in de bosjes voor het gebouw. Voor de zekerheid is de toegang tot het
pad voor de nacht maar geblokkeerd. Morgen moeten we maar eens een nieuwe
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slagboom maken. In de laatste avondronde weet ik geen vogels meer te halen
maar hangt wel de eerste papilionaria oftewel de zomervlinder tegen één van de
mistnetten; het wordt augustus...
Groeten, Henri Bouwmeester, Hanneke Huiskamp, Holmer Vonk en gezin

Week 31
Zaterdag 31 juli 2010
Vogels, vlinders en regen
Het heeft vannacht weer geregend, maar bij het lopen van de eerste ronde is het
droog. De de druppels liggen nog op de fietszadels dus lang zal het nog niet
droog zijn geweest. Er staat een Zuidwesten wind kracht 4 dus dat zal de nu nog
voor de rest van de dag naderende buien snel doen overdrijven. De eerste ronde
levert acht vogels op, een populierenpijlstaart die tegen het net hangt en een
vrouwelijk exemplaar van de paardebijter. Het geluid heeft vannacht tenminste
goed gedraaid, daar lag het niet aan. Daarna volgen rondes van drie, twaalf en
veertien vogels en dan ineens twee nulrondes. Op één van de ramen treffen we
een brandvlerkvlinder, een magnifiek getekende mot. We horen deze ochtend
twee keer Kruisbekken overkomen, één van deze waarnemingen betreft twee
exemplaren die laag over de berken pal oost
vliegen.
Dan zitten we op het tijdstip dat Holmer,
Sylvia en de beide kinderen afscheid moeten
nemen en huiswaarts keren. Ook het weer is
dan opnieuw aan het verslechteren, al
trekken de eerstvolgende buien vooralsnog
ten noorden langs het eiland. We vangen in
het lange grofmazige net weer een adulte
Houtduif, de vogel is zo mak bij het loslaten
dat ik hem gewoon op m’n vingers kan laten
zitten en vervolgens kan laten overspringen
op m’n hoofd. Na enige tijd vliegt hij toch
gewoon weg... We hebben bij de
terugvangsten van vandaag ook twee vogels
van voorgaande jaren; een Zwartkop-vrouw
die nu in 2009 en 2010 inmiddels achtien
maal is gevangen; een echte lokale
broedvogel want het accent ligt hierbij op de
voorjaarsvangsten. De andere betreft een Koolmees-man uit 2007, in de eerste
beide seizoenen resp. twee en drie keer gevangen, vorig jaar maar één keer en
nu is ie weer van de partij. In de middag krijgen we op gebied van de
mechanische lokgeluiden concurrentie van het muziekfestivalletje ‘Muziek aan de
Plas’ op de oevers van de nabijgelegen Berkenplas. Het valt niet mee om de
verlokkingen van een lekker stukkie muziek te weerstaan moet ik zeggen... De
vogels lijken ons alleen wel vrij abrupt te verlaten, maar daar zijn de langzaam
toenemende motregenbuien meer debet aan. Het festival zal dan ook uiteindelijk
wel als ‘Muziek in de Plas’ zijn geëindigd. We besluiten om de resterende tijd uit
te zingen en te blijven lopen in plaats van de netten te sluiten. Dat valt toch nog
tegen want de radar ziet de motregen niet en het houdt dus langer aan dan we
dachten. Deze inspanning levert zegge en schrijve één rietzanger op, maar wel
een met vetgraad 4!! In de laatste ronde slechts één pauwoogpijlstaart die
makkelijk uit het net te verwijderen is. Na die laatste ronde tap ik 5 mm
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regenwater uit de nieuwe regenmeter. Met een dagtotaal van 61 vogels mogen
we nog helemaal niet klagen... Als afsluitend cadeau mag ik nog een grote
driejarige teek van m’n heup verwijderen, m’n tweede deze week..
Groeten, Henri Bouwmeester, Hanneke Huiskamp, Holmer Vonk en gezin

Zondag 1 augustus 2010
Buidelmees!
We hebben de eer om ten tijde van de eerste ronde nog de laatste passerende
bui van Nederland te hebben. Het valt mee, slechts motregen, maar alles in het
vangterrein is zeiknat. Het is helemaal windstil, al zou je het gezien het aantal
bladeren in de netten niet zeggen. Er vallen er heel wat uit te peuteren en dan
hebben de mestkevers er vannacht ook nog plezier in gehad om in onze netten te
kruipen. Vijf stuks hebben er met hun poten een flinke bol van gedraaid. Tegen
de tijd dat alles bladvrij is hebben de vogels er al meer zin in, ze hebben gisteren
ook heel wat foerageertijd verloren door de regen dus er is extra honger. De
eerste ronde levert meteen zestien vogels op waarvan er vijf recht voor de
luidspreker met het lokgeluid hangen. In de tweede ronde een vergelijkbaar
aantal vogels waarbij in de schapenweide een Boerenzwaluw pal voor m’n neus in
een grofmazig net vliegt; ik kan hem nog net grijpen voor hij door de mazen
glipt. Het blijft de rest van de dag droog, tegen een uur of tien begint de
bewolking te breken. Het is inmiddels augustus geworden dus na aankomst van
de boot van 10.15 uur klinkt al gauw een bekend stemgeluid op het pad naar het
gebouw. Oh, jullie zijn er weer... onze vaste bezoekster Barbara! Na haar
bekende oneliner en gespreksopener ‘hebb’n jullie nog iets byzonders gevang’n?’
komt al gauw het woord China over haar lippen en voor we het weten krijgen we
de hele shiskeboem van alles wat er leeft en vliegt op Happy Island in China op
onze trommelvliezen gestort. Er is geen houden aan bij het oplepelen van de
soortenlijst van vogels die ze dus afgelopen voorjaar op haar reis naar China
heeft waargenomen. Als ze haar eerste rondje van haar seizoen meeloopt klinkt
het nog: ‘en de zwarte
mees is geel’.
Aan het eind van sectie
4 horen we ineens drie
hoge snerpende
geluidjes en direct
daarna springt er vlak
voor mij een klein
vogeltje in het net.
Nee hé! Ik krijg een
déjà vu van november
vorig jaar… een
BUIDELMEES ! Een
exemplaar in jeugdkleed, en er zitten er
nog twee te roepen in
het riet. Snel wegwezen
dus... die Barbara moet
nog eens weer zeggen dat ze nooit wat bijzonders meemaakt... Het is het vierde
exemplaar van deze soort in het bestaan van het VRS en daar blijft het nog even
bij want de anderen blijven uit het net. Vanmiddag hebben we ook de eerste
excursie gedraaid. Succesvol verlopen met een aantal van veertien deelnemers;
het zouden er meer zijn maar we werden door het bezoekerscentrum gebeld dat
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deze nog te ver op de kwelder liepen en niet op tijd terug waren, wat een
service. We vangen de hele dag lekker door en constateren dat we nu al het
jaartotaal aan Spotvogels van vorig jaar (was 65) nu al met vijf gepasseerd zijn
en dat we met de braamsluiper (was 53) nu met 48 stuks al goed op weg zijn.
Tegen de avond beginnen de sprinkhanen nu echt hoor- en merkbaar actiever te
worden. In het vangterrein horen we enkele sabelsprinkhanen en op het gebouw
treffen we zowel riet- als
boomsprinkhaan aan.
In de avondschemer
ontdekken we nog een
ruggestreeppad die het
veldlab probeert omver te
duwen. We zijn net weer
over de 100 vogels
uitgekomen, voorwaar dus
weer een leuke dag. Het is
prima nachtweer dus we
kijken uit naar wat de dag
morgen brengt.
Groeten, Henri
Bouwmeester en Hanneke
Huiskamp

Maandag 2 augustus 2010
Aankomst!
Het is bij vertrek bij het gebouw heerlijk rustig weer; vrijwel windstil en droog.
De netten hebben een klein beetje dauw. Hoe dichter ik in de buurt van het
hakhoutgedeelte kom hoe duidelijker het wordt... aankomst! Vanaf sectie 3
hangen lekkere aantallen vogels en het loopt naar achteren ook goed door.
Vanzelfsprekend ook weer vogels die recht voor de luidspreker in het net hangen,
maar opvallend veel vogels hangen aan de noordzijde van sectie 4 en de
oostzijde van sectie 5. De logische kant van binnenkomen en invallen. De
hoofdmoot betreft rietzangers en kleine karekieten, maar er zitten ook
bosrietzangers bij en Fitissen. Tijdens het uithalen is de lucht ineens van grijs in
dreigend veranderd en tegen de bui die in de polder hangt schijnt de nog net niet
opgekomen zon. Het geeft een heel sfeervol en prachtig beeld. Als ik bij het
meteoveld arriveer hoor ik de regen op de nieuwe betonweg in de polder
kletteren maar sta ik zelf droog. Een blik op de bui leert al snel dat ik mij ook
geen zorgen hoef te maken want hij trekt pal oost weg. Ik kom terug bij het
veldlab en heb 41 vogels verzameld dus snel met Hanneke aan de bak om de
hele zwik weg te ringen. Er zit een opmerkelijke verhouding jong/oud bij de
kleine karekieten. Sinds vorige week Zondag had ik nog geen adulte karekiet
gezien, maar nu hebben we in één ronde drie stuks. Tussen de vogels ook een
kleine karekiet met een Belgische ring. Het blijkt de derde Belgische karekiet van
dit jaar te zijn, de andere twee zijn eerder in het broedseizoen respectievelijk drie
en twee maal gevangen. Er is vanmorgen ook meer trek van witgatjes dan de
dagen voorheen. We moeten wel blootliggende poeltjes hebben willen we die naar
beneden kunnen lokken. Het blijft de gehele dag lekker doorlopen met de
vangsten al zakt het in het hakhout wel wat af. Later op de dag neemt het
bosgebied met de resterende plassen in de opnieuw droogvallende sloot het over
en komen de vogels daar om hun dorst te lessen en af te komen van de vele
luisvliegen die hen momenteel het leven onaangenaam maken. Vandaag vingen
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we een Merel terug die alhier geringd is op 24 juli 2006 en nu voor de achtste
keer onze ringtafel heeft bereikt. Vanmiddag kregen we bezoek van een mevrouw
die verzocht of ze vannacht op het veldje naast het veldlab een insectenval mocht
plaatsen. Er loopt dit jaar weer een inventarisatie van de microlepidoptera van
het eiland. We zijn zeer benieuwd wat de resultaten morgenochtend zullen zijn.
Afgelopen nacht had men een onverwacht grote hoeveelheid insecten gevangen
omdat de temperaturen plots (na een snelle daling aan het eind van de middag)
weer stegen en een zomerse nacht veroorzaakten. Wij sluiten deze onverwachts
succesvolle dag af met 157 vogels. De vogeltreksite van BAMBAS geeft aan dat er
om 01 uur in ieder geval al meer trek is dan de nacht daarvoor.
Groeten, Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp

Dinsdag 3 augustus 2010
Ransuil!
Opnieuw lekker rustig weer bij vertrek vanaf het veldlab. Nadat ik op verzoek van
de vlindermensen de loklamp heb uitgezet en de vangkooi heb afgesloten is het
tijd om maar eens bij de netten te kijken. Het ziet er goed uit, maar er zit in het
hakhoutgedeelte van de opstelling wel heel wat dauw aan de netten. Tegen de
tijd dat ik daar arriveer begint het te regenen uit een bui die ineens het eiland
opdrijft. Dat wordt dus stevig doorwerken.

De vangsten blijken toch iets minder dan gisteren te zijn, vrijwel zeker juist door
die dauw. Aangekomen bij het lange grofmazige net in de schapenweide zie ik
daar iets groots op de grond zitten met een lange sleep van het net achter zich.
Het blijkt een ransuil te zijn die meteen als ik nader in de karakteristieke
dreighouding gaat zitten met de vleugels in een grote hoepel, de oorveertjes op
de kop fier overeind en blazende geluiden makend. Als ik hem beet pak blijkt hij
alleen maar aan één poot in het net vast te zitten... Het is een adulte vogel van
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meer dan drie jaar oud want de armpennen zijn allemaal uniform getekend en er
is geen actieve rui. Er is niet veel tijd om de vogel uitgebreid te bekijken want er
hangen nog meer vogels in de netten en het regent lichtjes doch gestaag...
Terugkomend bij het gebouw blijkt het te gaan om 29 vogels. Die zijn dus nog
wel een keertje weggeringd. Meteen daarna de volgende ronde gelopen, het is
dan inmiddels al weer droog, maar dan zijn de vogels nog behoorlijk in rust want
er zit niet veel meer in de netten. Tegen een uur of 11 arriveren de nachtvlindervangers. Het valt ze ondanks de voor motten frisse nacht nog niet eens tegen wat
er in de val zit, in korte tijd treffen we in ieder geval de volgende soorten aan:
heideoogspanner, berkenspanner (in de witte vorm), dromedaris, zomervlinder
(papilionaria), pauwoogpijlstaart, populierenpijlstaart, rietvink, vedermot (met
elke vleugel verdeeld in 6 pluimen), berkenvlerkvlinder, minimaal één zeldzame
vorm van de soorten huismoeders. Verder nog veel soorten die thuis gedetermineerd moeten worden. Hopelijk horen wij hier nog eens een keer meer van. De
vangsten druppelen vandaag weer de gehele dag door maar met iedere ronde net
iets minder dan gisteren. Het weer klaart ’s middags behoorlijk op en het wordt
behoorlijk zonnig. We zijn dus maar weer verder gegaan met allerhande klusjes
aan de baan en in en rond het gebouw. Onder andere hebben we een nieuwe
slagboom aan het toegangspad aangebracht, de oude had het na drie seizoenen
wel weer voor gezien gehouden.Ook hebben we nog even bij de Havikhorst
gezocht, het paar heeft dit jaar gebroed op net iets meer dan 15 meter van de
netten van sectie 2; het enige jong dat we de afgelopen week onafgebroken
hoorden laat zich niet meer zien of horen. Vanmorgen was er weer duidelijk meer
trek van witgatjes, ze vlogen hoog over. In het weiland zaten vanmiddag tussen
de spreeuwen minimaal twee gele kwikstaarten, de schapenkraal vlak voor het
meteoveld trekt aanhoudend veel Grauwe Vliegenvangers en Gekraagde
Roodstaarten aan en af en toe sprint er een groepje huismussen uit één van de
barstensvol zaad staande berken. De avondrondes leveren nog een paar extra
vogeltjes op en in de laatste ronde hebben we nog een viertal Fitissen. Het is dan
weer heerlijk rustig zomerweer met complete windstilte. Was het vandaag een
ongelooflijk ouderwetse stille dag, vanavond trokken grote groepen jongelui
schreeuwend en roepend aan drie kanten rond het terrein; het leek de hele avond
net of ze vlak naast het gebouw liepen.
Groeten, Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp

Woensdag 4 augustus 2010
Voor en na de storm in het glas water
We stonden op met zwaar bewolkt weer met in tegenstelling tot voorgaande
dagen windkracht 3-4 uit Zuid-zuidwestelijke richting. De eerste ronde leverde
acht vogels op waarbij een Tuinfluiter met vet 5. Ook een mooi uitgekleurde
eerstejaars man witgesterde blauwborst, maar ook een juveniele zwarte
roodstaart en nog weer een sprinkhaanzanger. De tweede ronde werd beter,
maar de toon voor de dag was gezet. Het zou duidelijk een mindere dag worden.
En dat terwijl we weer volledig voorbereid op stap kunnen met een groot deel van
de bewaarzakjes fris en helder nadat Hanneke ze gisteren heeft gewassen. Ik
hoor bij het vertrek voor een nieuwe ronde het felle alarm van een spreeuw en
zie boven het gebouw een spreeuw met op een meter afstand achter zich een
Havikman. Er volgt korte tijd een spectaculaire synchroonvlucht en vervolgens
duiken beide vogels bij het erf van Visser naar beneden de bosjes in. Ik heb geen
idee voor welke van de twee het uiteindelijk het meest positief is afgelopen...
Hebben we in de ochtenduren nog enkele opklaringen en lekkere temperaturen,
na het middaguur komt er langzaam aan meer bewolking opzetten en arriveert er
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langzaam maar zeker een regenfront dat aan de Westkust al veel hoosbuien en
onweer heeft veroorzaakt. Bij het naderen van het oostelijke waddengebied is de
angel er echter al grotendeels uit. Het rommelt nog wel in de bui en uiteindelijk
gaat het rond 13.30 uur ook wel regenen, maar boven Schier hebben we te
maken met de randen van de buien. Er arriveren vanmiddag geen excursiedeelnemers en dat is ook zo gek niet... We besluiten om de netten open te
houden en Hanneke neemt heel stoer de regenrondes voor haar rekening;
allemaal nulrondes. Er worden uiteindelijk totaal geen vogels gevangen tussen
12.15 en 17.15 uur. Daarna is het droog, tappen we 9 mm water uit de
regenmeter en beginnen de vogels weer te vliegen. In de avondronde van acht
uur zitten er ineens weer een paar vogels met vetgraad 2 of 3 tussen de
vangsten, waren die al van plan om te vertrekken? Opmerkelijke zaken in de
laatste ronde: een adulte Grasmus met gearresteerde handpenrui, een groenling
(de eerste in mijn vangperiode) en een Grauwe Vliegenvanger die gewoon
rechtop in de zak van één van de mistnetten in sectie 6 was gaan zitten slapen
met de kop in de nek gelegd. Even verderop trof ik een minder leuk tafereel: in
de amper 5 minuten die er tussen de eerste en nu de tweede passage bij sectie 7
heeft gezeten was er een vogel in dat net gevlogen en er ook al weer uitgegrepen
door een kat. Eerder op de dag meende ik al iets in het riet te horen lopen dat
mij aan een zoogdier in plaats van een vogel deed denken... Waarnemingen
vandaag: meerdere witgatjes overtrekkend, twee keer drie Kruisbekken richting
oost, twee keer een rietvink in de mistnetten en een egel rond de ringtafel.
Groeten, Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp

Donderdag 5 augustus 2010
Een echte augustusvangdag
Bij het opstaan om 5.30 uur blijkt er een regenbui boven de noordzee het eiland
nipt te raken maar hier is het droog en even later schijnt er mooi ochtendlicht
van de opkomende zon bij een halfbewolkte hemel. Er is amper dauw op de
netten en de eerste ronde levert veertien vogels waarbij weer een 1kj Gekraagde
Roodstaart. De vangst bestaat overwegend uit karekieten. De tweee ronde is het
al een stuk rustiger en daarna wordt al snel de toon gezet voor wat een echte
augustusdag zal worden zoals we gewend zijn. ’s Ochtends een paar rondes met
vogels en de rest van de dag vele rondes niks of enkele vogels. Maar goed, zoals
we inmiddels ook weten kan daar ineens iets leuks bijzitten en bovendien: nul is
ook een waarde. Tegen elf uur worden de opklaringen breder en als ik in de
schapenweide aan het werk ben met het opzetten van het laatste grofmazige net
kan de fleecetrui al snel uit. In de daaropvolgende ronde hangt er een erg jonge
putter in één van de netten en de ouders zitten te roepen in de berkjes rondom
het net. Daarom dus snel van de ringtafel teruggelopen om de familie te
herenigen door het jong waarvan de vleugel nog niet volgroeid was, op dezelfde
plek weer los te laten. Als ik dat doe schieten meteen twee putters vanuit de
struiken achter het jong aan. Deze putter was op dat moment al de enige vogel in
alle 500 meter netten... De middag verloopt zonnig met nog wel een frisse
Westenwind. Het wordt maximaal 19°C; dat zijn we in augustus vaak wel beter
gewend. Af en toe hebben we weer een paar vogels maar we lopen ook
nulrondes. We hebben nog wel een wat betere ronde met ineens weer vogels in
de netten nadat ik achteraan in de opstelling een blauwe kiekendief-vrouw laag
over de netten heb zien wiekelen. ’s Avonds wordt er in de polder om 21.30 uur
nog gras gemaaid en is het boven het vangterrein een drukte van jewelste van
enerzijds vogels als meeuwen en kraaien die op dat maaien afkomen, maar
anderzijds ook al slaaptrek van groepjes spreeuwen (worden er ook jaarlijks
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minder... (waar zijn de duizenden die 10 jaar geleden ’s ochtends en ’s avonds
overkwamen). De laatste ronde levert nul komma nul vogels op en we besluiten
om in het donker nog even het strand op te zoeken voor de zeevonk; altijd weer
een magnifiek schouwspel in de zomermaanden.
Groeten, Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp

Vrijdag 6 augustus 2010
Twee jaar in het grien glap?
Bij het eerste licht van de ochtend die al direct een mooie zomerdag beloofde te
worden getuige het mooie strijklicht van een al vanaf het eerste moment
aanwezige zon werd de eerste ronde gelopen; eenentwintig vogels in de netten
ondanks zware dauw op netten. Er was ook weer grondmist in de polder. Bij deze
vogels tien kleine karekieten. De wind is dan 0-1 bft West-zuidwest. De tweede
ronde leverde onverwachts slechts zeven vogels, merkwaardig genoeg
hoofdzakelijk in de netten bij het meteoveld. De volgende rondes blijven ook
rustig en zetten daarmee meteen de toon van de dag. Met de boot van 10.30 uur
arriveert Symen Deuzeman om de komende week voor stichting Calidris
steltlopers te gaan ringen en een poging te wagen om op onze dependance te
gaan vangen. Ook Ardie Noorman komt even buurten. Ondertussen blijven de
vangsten op een aantal van een stuk of drie tot vijf per ronde steken. Vandaag
wel weer een Boomkruiper erbij met wederom een opvallend kort snaveltje... De
zonnige ochtend levert mooie waarnemingen van drie pal boven het Glop
cirkelende Buizerds en even later een op zwaluwen jagende Boomvalk op, maar
het slaat rond het middaguur plots om in zwaar bewolkt weer met zelfs even een
paar sputters regen. Daar blijft het gelukkig echter bij. Vanmiddag ben ik verder
gegaan met het aanbrengen van de geluidsinstallatie voor het afspelen van Merel
en vinkgeluid later in het seizoen, maar dat strandde nadat allereerst de
zekeringen in de versterker achter elkaar doorbrandden, vervolgens een breuk in
de luidsprekerkabel opgezocht moest worden en daarna de luidspreker ook nog
eens bleek te haperen wegens een los snoertje. Tja, en als je dan ook nog eens in
het hele gebouw totaal geen kruiskopschroevendraaier kunt vinden kun je niets
meer uitrichten en is de kettingreactie van Murphey weer compleet. Overigens
staan ter hoogte van de luidspreker nog steeds de koeienpoten van twee weken
geleden in de modder van de sloot; ze hebben diverse kleine poeltjes gevormd
waar de vogels in het droge Glop hun voordeel mee kunnen doen. Later in de
middag vangen we weer een juveniele Grote Bonte Specht, de vijfde van het
seizoen tot nu toe. Ik heb eens even naar de ontwikkeling van de vangaantallen
van Spotvogels gekeken voor de respectievelijke jaren 2005 t/m 2009 en dit jaar
tot nu toe. Dan kom je uit op 45 / 50 / 29 / 45 / 65 en voor dit jaar nu al 91
exemplaren uit. Dat mag van een redelijk stabiele situatie (ondanks wisseling in
geluidsjaren) en ineens voor dit jaar een opvallende toename genoemd worden.
Een vergelijkbaar beeld treedt op bij de braamsluiper en de Grasmus... De laatste
avondronde wordt gelopen onder het luid geraas van grasbalende tractoren in de
polder en discodreunen van het Schullefeest in het dorp, we wanen ons al bijna
weer thuis. We zien dan nog een groepje van vijf Blauwe Reigers op slaaptrek
van NO naar ZW vliegen. Als ik dit verslag om 23.30 uur afrond is het gras nog
niet binnen... We hebben er als afsluiter nog wel weer een Boerenzwaluw
bijgevangen, voor ons de eerste juveniele tegenover drie adulten. Er nadert
inmiddels regen uit westelijke richting, we wachten dus maar af of we morgen
kunnen vangen voor we worden afgelost door de ploeg ringers uit
Staphorst. Hanneke is wat aan het rekenen geslagen en heeft daarbij
geconcludeerd dat ik ergens dit seizoen zo ongeveer m’n tweede jaar moet
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hebben gehaald van het totaal aantal vangweken dat ik in het Groene Glop heb
mogen uitvoeren. Dat zijn geen verkeerde twee jaren uit m’n leven geweest...
Groeten, Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp

Week 32
zaterdag 7 augustus 2010
Wisseling van de wacht
De eerste ronde was het meteen raak; het was duidelijk een goede nacht
geweest om op pad te gaan want een leuk aantal van 21 vogels waren op het
idee gekomen om ons met een bezoek te vereren. Daarbij ook voor het eerst een
paar Tuinfluiters met trekvet, één zelfs al met de maximale vetscore. Verder
wederom vooral karekieten, waarbij nu ook weer een oude Bruxelles-ring. Nee
niet weer diezelfde, maar het vierde individu voor dit jaar. Om 8.45 uur bereikt
een regengebied het eiland, maar het blijft beperkt tot motregen in de vorm van
buien. In de tussentijd zie ik nog twee witgatten laag over de baan komen en
hoor ik driemaal Kruisbekken in aantallen van 1 tot 3 vogels. Rond het kruispunt
van secties 3, 7 en 8 zitten wederom buidelmezen in de struiken; ik zie er drie op
de takken zitten; het vangen ervan laat ik aan Henk Luten... De boot die om
10.30 uur aankomt brengt de opvolgers en zij nemen het om 12 uur van ons
over. Voor ons is het tijd om de boel in te pakken en huiswaarts te keren. We
hebben twee prima weken gehad, 1555 vogels gevangen waarvan 791 nieuw
geringd en 359 eigen terugvangsten, één niet van ons en twee buitenlandse
ringen. De soortvariatie was ook groot, maar het aantal krentjes in de pap bleef
beperkt tot een ransuil en een buidelmees. Da’s niet slecht, ik heb sinds 1992
maar één keer meer vogels in de opbouwweken van het najaarseizoen mogen
ringen. Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp. Wij hebben wel een zeer
rustige start van onze vangweek. Van 12 tot 15 uur slechts vijf vogels gevangen.
Om 15 uur hebben wij besloten om de netten dicht te doen in verband met de
regen en volgens de buienradar was er voorlopig geen zicht op verbetering. Op
dit moment om 21.30 uur hebben wij de netten nog gesloten, het is nog steed
niet droog. Als het straks donker is en droog weer zetten wij de netten voor
morgenochtend weer open. De buitenlandse terugvangst van Henri was een
kleine karakiet met een Belgische ring. Wij gaan zo nog maar een borrel nemen
en hopen op betere tijden.
Met een vriendelijke groet van Schier, Thea, Klaas en Henk

zondag 8 augustus 2010
Lekker vangweer
Vanmorgen om 5 uur wakker met regen. In de ochtenschemering een rondje
gaan lopen en gelukkig geen natte vogels in de netten. Tegen zes uur werd het
droog en daarna al snel de eerste vangst voor vandaag: een Grasmus. De hele
dag was het sprokkelen maar geen enkel rondje met nul vogels. De totaalscore
was niet zo hoog met 30 verse en 19 terugvangsten. Het was overigens prachtig
vangweer: nauwelijks wind en in de middag regelmatig het zonnetje erbij.
Vanmiddag een goede belangstelling voor de excursie te weten 21 personen:
13 adult en 8 juveniel. Er hadden zich 24 personen opgegeven. Tijdens de
excursie haalde Klaas nog een Grote Bonte Specht uit de netten. Dat was leuk
voor het publiek om deze te ringen.
Met een vriendelijke groet van Schier, Thea, Klaas en Henk
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maandag 9 augustus 2010
Rustig dagje
Vanmorgen begonnen wij met een rondje van tien vogels. Verder de gehele dag
rondjes van één tot zes vogels, dus een heel rustige vangdag met bijzonder
gunstig weer: bladstil en vanmiddag zonnig. Verder geen bijzonderheden te
melden.
Met een vriendelijke groet van Schier, Thea, Klaas en Henk

dinsdag 10 augustus 2010
Na zonneschijn komt...
Het begon vanmorgen wel erg rustig met in de eerste twee ronden met elk vijf
vogels en de derde ronde slechts twee stuks. Toch hadden we net als de vorige
dagen geen rondjes nul. Om elf uur 10 vogels bij elkaar in net twee.
Waarschijnlijk het gevolg van het jagen van een roofvogel. Om 18 uur begon het
te regenen eerst heel zachtjes maar later steeds meer. Wij zijn extra gaan lopen
maar om 20 uur gaf de buienradar aan dat de regen de gehele nacht kan duren.
Toen hebben we maar besloten alles dicht te doen. Wij zien morgenochtend wel
verder hoe de toestand is. Op dit moment regent het weer volop en zitten Koos
en Symen hier te schuilen.
Met een vriendelijke groet van een nat Schier, Thea, Klaas en Henk

woensdag 11 augustus 2010
En na regen komt...
Vanmorgen half vijf even gekeken naar de weersomstandigheden: het was regen,
regen en nog eens regen. Maar de buienradar gaf aan dat het tegen half zeven
droog zou zijn. Dus waren Klaas en Henk om half zeven er uit. Het was inderdaad
even droog en daarna weer ‘even’ regen tot acht uur. Vannacht is hier 23 mm
water gevallen en de sloot komt weer aardig op peil. Om acht uur de netten
opengezet.De hele verdere dag was het mooi, zonnig en licht bewolkt weer met
maar nauwelijks vogels. De gehele dag was het sprokkelen. Vanmiddag twintig
excursiegasten waarvan twaalf adulten en acht juvenielen. Vanmiddag met de
half vier boot zijn Fija Luten en Gerard van Eerden gekomen die willen ons komen
versterken vanwege de ‘drukke’ Werkzaamheden.
Met een vriendelijke groet van Schier, Thea, Klaas en Henk

donderdag 12 augustus 2010
Stiller en stiller
Het wordt wel heel erg stil in het Glop, wij horen of zien nauwelijks een vogel. De
gehele dag was het sprokkelen met een aantal nul-rondes. Net als gisteren zijn
we tussendoor langs de baan nog wat aan het klussen geweest. Wel hadden wij
een verse blauwborst en en bonte specht maar de gehele week verder geen
bijzondere meldingen. Ook van de buidelmezen van Henri hebben wij niets meer
vernomen. Het weer was vandaag mooi rustig met nauwelijks wind en tegen de
avond nog enkele druppeltjes. Terwijl wij dit schrijven is de lucht dreigend en kan
er vanavond of vannacht nog weleens een regenbui komen.
Met een vriendelijke groet vanuit een vogelarm Glop, Thea, Klaas en Henk
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vrijdag 13 augustus 2010
... en stiller
Het was weer een bijzonder rustige dag vandaag, met verschillende rondjes nul.
Het begon vanmorgen direct al met een zonnetje en een rondje van vijf vogels.
Daarna hadden we direct al twee rondjes nul. En zo was het de gehele dag wat
sprokkelen. De verschillende helpers zijn vanmiddag op de fiets gestapt en
hebben zich op een andere manier vermaakt op het eiland. In het Glop waren
nauwelijks vogels waar te nemen en te horen. Dit was onze laatste vangdag,
morgen vertrekken we weer na een heerlijk weekje Schier.
Met vriendelijke groeten, Thea, Klaas en Henk

Week 33
Zaterdag 14 augustus 2010
Wisseling van de wacht
De groep van Henk is afgelost en ze hadden al een leuk voorraadje voor ons
dagtotaal aangelegd. De rest van de dag dit bescheiden aangevuld met als
snoepje van de dag met een jonge Koekoek. Evert Jan, Koos en Symen op
bezoek en Gea met vriendin Astrid op de koffie gehad. Geen bijzondere
waarnemingen. Wel een mooie zonnige dag met in de loop van de middag een
aantrekkende wind. Benieuwd wat het weer morgen en de rest van de week gaat
doen. De vooruitzichten zijn niet denderend, maar aan de andere kant ook niet
altijd betrouwbaar.
Met vriendelijke groet, Wil

Zondag 15 augustus 2010
De zoete inval
De dag begon veelbelovend met een rondje nul! Daarna vlot achter elkaar drie
braamsluipers en verder druppelde het een beetje door (met de vogels dan). Bij
het meteoveldje de hele dag zeker drie gekr. Roodstaarten en enkele grauwe
vliegen. Ook de eerste paap daar gezien. Verder een groepje van vijf groenpoten
en een Sperwer bij sectie 6. De excursie bestond uit 9 personen (10 opgegeven).
Een enthousiaste groep die een 4.2 serie sponsorde (+ 2.50 fooi) Gelukkig
konden we ze wel vijf vogels tonen. Twee attente politiemannen op bezoek gehad
die onze excursiegasten het bordje verboden toegang zagen passeren. Evert Jan
ook weer langs geweest. Vanmiddag zijn Arno en Janos aangekomen. In het
laatste rondje nog twee Boerenzwaluwen. De wind trekt aan en de buienrader
boven noord Duitsland geeft aan dat er zware buien onze kant op komen. Zo te
zien zijn ze Schier met de zonsopkomst al weer gepasseerd. Morgen dus vroeg
erbij. Bij het afsluiten van dit verslag om 22.25 muur is er al onweer in het
oosten te horen.
Groeten, Ardie, Wil, Anton, Ardy, Arno en Janos

Maandag 16 augustus 2010
De zoete inval, deel twee
Het regenfront was vannacht keurig overgetrokken en om 6 uur was het droog en
windstil. Verbazend weinig blaadjes en proppen in de netten, maar wel was er
een flinke dode els op de spanlijn van sectie 0 gevallen. De kromme stokken
konden wel weer recht gebogen worden. Het eerste rondje leverde al 14 vogels
op en er was duidelijk aankomst van vooral Fitis.
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De topper van vandaag
was een Buidelmees.
Een tweedeliet zich wel
zien, maar niet vangen.
Die komt morgen wel
aan de beurt. Midden
op de middag een forse
ronde met alleen al in
sectie twee 15 vogels.
Waarschijnlijk dankzij
een Sperwer. In de
middag kwam er wat
meer bewolking met
wat spatjes regen,
maar vrijwel windstil.
Symen nog even langs geweest voordat hij weer naar de vaste wal vertrok. Een
mooie Fluiter gaf de dag nog wat meer glans. Uiteindelijk stond de teller op 122
vogels, waarvan 99 verse. Leuke waarnemingen: Gierzwaluw 5, Witgat 5,
Groenpootruiter 6+2, barmsijs 4, Kemphaan 2, Buidelmees 2, Bruine Kiekendief
1, Regenwulp 1 en Goudplevier 5.
Voldane groeten van Ardie, Wil, Anton, Ardy, Arno en Janos

Dinsdag 17 augustus 2010
Leuke soorten!
Het was weer een rustige start, maar dan wel wat het weer betreft. Het eerste
rondje leverde weliswaar maar acht vogels op, maar de eerste vogel die ik uit het
zakje haalde, leverde meteen een adrealinestoot op... Groengeel met een
duidelijk vleugelstreepje. De vierde GRAUWE FITIS uit het Glop!

Direct Ardie, André Duiven en André van Loon gebeld. Deze laatste gaf nog wat
nuttige tips waarop vooral gelet en gemeten moest worden. Er werd dan ook zo
druk gemeten, gefotografeerd en geleuterd, dat achteraf bleek dat er een
verkeerd ringnummer was ingevoerd (ring van streng). Dankzij de vele foto’s kon
echter achterhaald worden welk nummer de Grauwe Fitis had gekregen en kon
e.e.a. hersteld worden.
Ardie leverde nog even een bijdrage aan de feestvreugde door een
Sperwergrasmus te vangen en de tweede Fluiter van deze week kon ook
genoteerd worden. In de middag begon de wind naar noordwest te draaien en tot
7 Bft aan te wakkeren. Ook regende het regelmatig, maar niet zodanig dat de
netten vanwege regen of blad dicht moesten. De vangsten liepen ook terug en de
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eerste nul-rondjes werden gelopen. Tijdens de avondronde nog een kleine
barmsijs gevangen die in mei hier door Holmer was geringd.
Alweer voldane groeten van Ardie, Wil, Anton, Ardy, Arno en Janos

Woensdag 18 augustus 2010
We gaan internationaal
Een rustige start met weinig wind. De rest van de dag druppelde het redelijk
door, zonder echt bijzondere soorten. Ook werd er weinig gezien. Bij het
Meteoveldje wel een Paapje en een Tapuit. Een leuke excursie van 20 personen
(volgens opgave) Enkele Duitse stellen met kinderen en twee Engelsen. Arno en
Janos vertrokken met de middagboot en Riet en vriendin Dieneke arriveerden,
samen met Henk en Willy Dommerholt (ex-Natuurmonumenten en vriend van
Anton). Ardie en Willy vertrokken met de avondboot.
Groeten, Wil & crew

Donderdag 19 augustus 2010
Even de benen strekken
Het zou vandaag een mooie dag worden. Droog met veel zon en dat klopte. Ardie
en André waren zo vriendelijk om tegen de middag de honneurs waar te nemen,
zodat ik met de dames het eiland over kon. En dat was heel geslaagd (inclusief
een vdW’tje). Dank heren. Zoals min of meer gebruikelijk bij mooi weer, vielen de
vangsten wat tegen. De wind begon ook aan te trekken. In de duinen ook erg
weinig zangertjes. Op de Westerplas nog een Grauwe Franjepoot en zeven Kleine
Zilverreigers.
Groeten van Wil & co

Vrijdag 20 augustus 2010
Klaar voor vertrek
Volgens de buienradar had het al een tijdje moeten regenen. Bij het opstaan
alleen wat hele fijne motregen. Daarna een overwegend stralende dag. De
vangsten liepen redelijk goed door tot aan de avond. Het zou de op een na beste
dag worden, echter zonder spectaculaire soorten. Ik ben met de tweede
rallenkooi verder gegaan, maar de blaren op m’n vingers (van de tangen) gingen
weer leuk opspelen. Op het veldje staat een kooi die als voorbeeld kan dienen
voor degenen die na ons komen. De dames hebben een heerlijke maaltijd op het
veldje geserveerd. Ze vonden dat we dat wel verdiend hadden. In sectie 5 nog
vijf Boerenzwaluwen gevangen, waaronder een zeer jong dier die een
vleugelmaat had die 1 mm onder het minimum zat. Dit aangepast. Bij het ringen
van de Boerenzwaluwen werd een nieuwe streng aangebroken, maar tot onze
verrassing gaf het systeem aan dat 01 en 02 van de nieuwe streng al uitgegeven
waren. We konden hier geen verklaring voor vinden en hebben 01 en 02 van de
streng afgehaald.
Ardie heeft vandaag nog een onvolwassen zeearend gezien boven het dorp. Een
mooie zachte avond sloot een bijzondere week af. Het is denk ik zeker dertig jaar
geleden dat ik in deze periode op Schier geringd heb. Er zijn dan ook redelijk veel
soorten door mijn handen gegaan die ik al vele jaren niet meer in mijn netten
heb gehad. Dank ook aan Ardie die mij vrijwel alle dagen assisteerde. Ook dank
aan Anton, en Ardy die hun vakantie ‘opgeofferd’ hebben om mij te helpen. Arno
en Janos bleken dolgraag weer een paar dagen mee te willen draaien. Zo bleef
hun kennis en ervaring op z’n minst goed op peil. In november zijn ze weer van
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de partij. Riet en Dieneke waren oorspronkelijk door mij ingehuurd als helpers,
voordat voornoemde personen in staat bleken om als helper op te treden. Logisch
dat ze de tweede helft van de week ons gezelschap hielden. Het Glop ziet er nu
weer spik en span uit!
Groeten van Wil & partners

Week 34
Zaterdag 21 augustus 2010
Vol verwachting
De eerste vangst lag in het eerste net van sectie 2. Een Laatvlieger! Het beestje
zat zo vast dat er flink geknipt moest worden. Het vloog gelukkig weer goed weg.
Als extraatje vingen we nog een mooie blauwborst. Vandaag weer een een Havik
gehoord en een Sperwer hoog over zien vliegen. Een ronde later vertoonde het
net in sectie 2 (het net naast die waarin de laatvlieger is losgeknipt) een groot
gat. Duidelijk geval van een mislukte vangpoging. Met een half uur vertraging (er
is een extra boot ingezet vanwege de drukte) kwam de nieuwe ploeg ons
aflossen. Op dat moment was tweederde van de dagvangst al binnen, waaronder
de tweee blauwborst. De nieuwe ploeg had het genoegen om de tweede
sprinkhaanzanger van de dag binnen te brengen en zes nul-rondes op rij te
mogen lopen. Het is ook erg stil in het Glop, met uitzondering van de zwaluwen
(boeren- en huis-) en onze vaste bezoekster uut Grunning. De laatste twee
rondes leveren toch nog een paar vogeltjes op. De wording van de nieuwe
rallenkooien vordert, weliswaar langzaam maar toch gestaag. Een prima oefening
om de handspieren krachtiger te krijgen. Vol verwachting kijken we uit naar de
dag van morgen.
De nieuwe ploeg, Joop en Marijke c.s.

Zondag 22 augustus 2010
Een mooie augustusdag met een gevarieerd palet
Het was een leuke en aangename dag. De
eerste ronde startte met twaalf vogeltjes,
waaronder al gelijk leuke soorten als
Nachtegaal, Sperwergrasmus en Spotvogel.
Het druppelde vervolgens leuk door tot ruim
na de excursie, zodat we de excursiegangers
konden verblijden met vogels. De excursie
werd ruim bezocht (10 adult en 11 juveniel)
en het was leuk om te zien hoe enthousiast
de mensen waren. Na zeven kwartier
vertrok men pas na drie ringstrengen
gesponsord te hebben. Een leuke
terugmelding betrof een Fitis, die in 2006 als
eerste kalenderjaar geringd is en nadien in
2008 nog eens is teruggevangen. Deze
flinkerd heeft dus al acht keer de afstand
Schier - Afrika afgelegd. Onze Dirk, die
verwoed sportvisser is, was zo handig om
zijn visspullen met uitzondering van zijn
molen mee te brengen. Gelukkig kon Ardie
uitkomst brengen door een tip te geven
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waar pieren te steken zijn en door een oude, maar goed functionerende molen
van zijn zolder te ‘vissen’. We zijn heel benieuwd wat er morgen op het menu
staat:-) Op het eind van de middag werd het rondjes lopen een stuk spannender.
Joop had namelijk een Blauwe Kiek gespot boven buurman Visser, en stel je toch
eens voor dat die ineens in de grofmazige netten bij sectie 6 hangt. Hoop doet
weliswaar leven, maar helaas niet vangen. Al met al kijken we terug op een
geslaagde augustusdag met een gevarieerd palet aan vogels. Ook het weer zat
ons mee, ondanks de verwachting van veel neerslag in het noorden van het land.
We hebben er (gelukkig) weinig van meegekregen.
Groet van de vangploeg, Marijke, Cindy, Joop, Dirk en Kees

Maandag 23 augustus 2010
Lijsterweer in augustus, dus elzenproppen en ... nachtegalen
De eerste ronde stond gepland om 06.30 uur en terwijl we nog even van ons
bakkie koffie zaten te genieten begon het om 06.26 uur met regenen. Dan maar
de regenpakken aan en gelijk lopen. Het resultaat viel niet tegen. Vijf vogeltjes,
waaronder ... twee nachtegalen. Het moet niet gekker worden. Na het invoeren
direct weer op pad om met drie vogeltjes terug te komen, waarna met de derde
ronde (07.30 uur) het totaal op tien werd gebracht. Omdat op basis van
buienradar een opklaring werd verwacht tegen 10.30 uur besloten we de netten
open te houden en wisselend op en af te lopen. Dat was een duidelijke
misrekening. Behalve dat we nat en best wel moe werden, leverde het nul
komma nul resultaat aan vogels op. Het was lijsterweer, maar dan zonder de
lijsters. Inmiddels gaf buienradar een ander beeld te zien en besloten we om
11.00 uur de netten te sluiten. Tja, en als de netten dan opgerold zitten heb je de
perfecte gelegenheid om de baan te maaien en wat overhangende takken en
rietstengels te verwijderen. Vervolgens nog wat zitten prutsen aan de nieuwe
rallenkooien.
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Om 15.30 uur besloten we de
netten weer open te zetten.
Toen we hiermee klaar waren
bleek dat we ons opnieuw
vergist hadden. We waren zo
gefocused op de neerslag dat
we vergaten dat windkracht
8 toch wel erg veel blaadjes,
maar vooral takken en
elzenproppen in de netten
oplevert. Direct op onze
schreden teruggekeerd en de
secties 6 en 0 gesloten. Toen
we daarmee bezig waren
bleek ook sectie 2 dicht te moeten. Dat laatste viel tegen. Met drie man tegelijk
de elzenproppen en takken uit sectie 2 verwijderen bleek niet te lukken. Er vielen
er meer in dan we eruit konden halen. Het gevolg: de volgende keer dat sectie 2
geopend wordt zal dit een zeer langdurig en tijdrovend proces worden. Ook de
laatste bossectie (1) ging vervolgens dicht. Om te voorkomen dat sectie 9 omver
geblazen zou worden, hebben we die ook maar gesloten. De resterende secties
(3, 4, 5, 7 en 8) bleven open met als resultaat één hele Tjiftjaf. Dat die zich liet
vangen was puur geluk. Normaliter zou die uit het net geblazen worden, maar
deze was zo slim (of dom) om een meter voor Kees in het net te springen, en dan
lukt het zelfs hem om de vogel uit het net te halen. Vanwege de naderende buien
besloten om alle secties dicht te doen (dit keer wel op tijd). Het wordt morgen
afwachten of de netten nog open gaan. Oh ja: de beloofde vis bleef uit. Dirk
bleek toch niet zo’n verwoed sportvisser te zijn. Hij heeft nog niet eens een
poging ondernomen om er één te vangen. Gelukkig kent het dorp een hele goede
visboer :-).
Groet van een best wel vermoeide vangploeg, Marijke, Cindy, Joop, Dirk en Kees

Dinsdag 24 augustus 2010
Vogelen op Schier.... nog beter dan yoga!
De weersverwachting blijft een verwachting. Vanochtend bleek dat de netten voor
niets uit voorzorg waren gesloten. De zoals gebruikelijk goede eerste rondes treft
u dan ook niet aan in de vangstaat. Om 09.30 uur begonnen met het openschuiven van de netten (met uitzondering van de secties 0, 1, 2 en 6). Tijdens
het openschuiven diende de eerste vogel zich al aan, te weten een Rietzanger in
sectie 7. Een aantal rondes later zaten er zowaar twee vogels in de netten,
waaronder: jawel ... opnieuw een Nachtegaal. Ditmaal echter één die gisteren al
door ons was geringd en door het slechte weer het Glop kennelijk nog niet
verlaten had. Oh ja, en het was toch echt een ‘gewone’ Nachtegaal en geen
Noordse. Dat de vangsten een stijgende lijn vertoonden bleek toen in de ronde
van 13.30 uur wel drie vogels tegelijk in de netten zaten. Het moet niet gekker
worden, en dat werd het dan ook niet. De rest van de middag werd niets meer
gevangen, waardoor er alle ruimte was voor een meditatief moment. Na drie uur
geconcentreerd werken zijn de netten van de secties 0, 1 en 2 weer gebruiksklaar
(lees: vrij van elzenproppen, blaadjes en takjes – zie het verslag van gisteren).
Rond 18.00 uur kregen we een telefoontje van Ardie met de waarschuwing dat er
zwaar weer op komst was en dat het verstandig zou zijn om de netten te sluiten.
Het schijnt dat zelfs de huurfietsen van de veerhaven uit voorzorg weggehaald
zijn. Hier direct gehoor aan gevend begon het inderdaad te spoken. Stevige
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rukwinden, regen en onweer trok over het Glop. Tijdens het dichtschuiven van de
netten werd nog een Rietzanger in sectie 4 aangetroffen. Deze heeft ongeringd
zijn vrijheid herkregen, omdat het onverantwoord was om terug te gaan naar de
ringtafel, maar ook onverantwoord om het beestje in een zakje om mijn nek mee
te zeulen tijdens het dichtschuiven van de overige netten. Het voornemen is om
morgenochtend vroeg (05.00 uur) de netten open te doen zodat we dan mogelijk
iets meer vangen dan vandaag. Voor degenen die geïnteresseerd zijn in ons
dagmenu: we hebben weer achter het net gevist. Dirk heeft dit keer wel de zee
gezien, maar in plaats van zijn hengel had hij zijn zwembroek mee (zo’n hele
mooie gele met lange pijpen)
Groet van een, zeker qua innerlijke gemoedstoestand, relaxte vangploeg,
Marijke, Cindy, Joop, Dirk en Kees

woensdag 25 augustus 2010
Eindelijk ............ vis!
Vanochtend vroeg (05.00 uur), dus ruim voor het lopen van de eerste ronde,
hebben Joop en Marijke de netten opengeschoven, met uitzondering van de
secties 0, 1, 2 en 6. Toen zij daar om 06.15 uur mee klaar waren had Kees net de
koffie klaar. Marijke had tijdens het openen van de netten nog twee Houtsnippen
waargenomen. De eerste ronde van 06.30 uur leverde alleen de rietsectie vogels
op (vijf stuks). De eerste die in het zakje belandde was een Rietzanger. Het zal
toch niet de Rietzanger zijn geweest die gisteravond vanwege het slechte weer
ongeringd is vrijgelaten?
De volgende ronde werd in
sectie 5 (het korte baantje in
de hoek aan de kant van de
schapenweide) een
Sperwergrasmus gevangen.
Gelukkig maar, want nu waren
we in staat om onze collegaringers een kennelijk
felbegeerde foto te sturen.
Deze Sperwergrasmus is
eerder bij ons op de
weegschaal geweest (op 1708-2010) en is sindsdien 3,2
gram in gewicht toegenomen.
Stel je eens voor dat jezelf in
zo’n korte periode met bijna
12 % in gewicht toeneemt.
Moet er toch niet echt aan
denken.
Omdat er bij de Duinhoeve aan
de overkant een groep NJN’ers
kampeert, waaronder een
kennis van Joop, heeft Joop
nog verwoede pogingen
ondernomen om de NJN’ers op
het voor hen vroege tijdstip de
Sperwergrasmus te showen.
Dit werd door hen zeer gewaardeerd en leidde tot een ongeplande excursie voor
een groep van 17 enthousiaste vogelaars. Bijna aansluitend op deze excursie
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startte de officiële excursie van Natuurmonumenten. Ook hier zeer enthousiaste
mensen (7 stuks in totaal), waaronder een medewerkster van
Natuurmonumenten zelf, die eens kwam kijken naar welk ‘product’ zij eigenlijk
verkoopt aan de toeristen. Ook zij was zichtbaar onder de indruk van ons
werk. Door de twee opeenvolgende excursies kwam onze lunch enigszins in het
gedrang. Pas om 16.15 uur konden we een hapje naar binnen werken. Maar:
uiteindelijk leverden deze twee excursies 12 gesponsorde ringstrengen à  7,50
op, alsmede  18,49 aan fooien, dus dat verzacht een hoop.
De vangsten druppelden een beetje door. Vermeldenswaard is nog een adulte
Koolmeesman, die in 2007 als na 1kj is geringd. In totaal hebben 7 verschillende
leden van de ringgroep deze Koolmees in handen gehad (2007 1 x; 2008 6 x;
2010 1 x teruggevangen). De Winterkoning die ons al vier dagen achtereen
uitdaagt (vliegt telkens voor onze voeten weg net onder de netrand in sectie 4)
liet zich vandaag opnieuw zien maar niet vangen. De laatste vangst van de dag
betrof een Grauwe Vliegenvanger. Na geringd te zijn werd deze vanwege de
invallende duisternis boven de dakrand losgelaten om weg te kunnen vliegen.
Gelijk schoot er een vleermuis naar hem (of haar) toe om te kijken of er wellicht
iets eetbaars was. Teleurgesteld moest de vleermuis afdruipen. Gelet op de
grootte van de vleermuis in vergelijking tot de Grauwe Vliegenvanger denken wij
dat het wellicht een Dwergvleermuis was. Vanwege de bijzonder slechte
vooruitzichten – het regent nu (23.50 uur) fors in geheel Nederland, maar nog
niet op Schiermonnikoog – hebben we uit voorzorg alle netten gesloten. Het blijft
vreemd aanvoelen om de netten te sluiten in compleet windstil weer, maar het
lijkt toch wel verstandig. Tot slot voor degenen die ons verslag gedurende de
week hebben gevolgd: Het is er uiteindelijk toch van gekomen. Dirk is wezen
vissen, je houdt het niet voor mogelijk. Voor alle zekerheid hebben wij maar een
pizza Frutti di Mare besteld. Dit bleek een verstandige keuze: Dirk heeft ondanks
zijn uitgebreide visuitrusting welgeteld één krabbetje van 1,5 centimeter
doorsnee gevangen en dat is toch wel een karige maaltijd voor vijf volwassenen.
Groet van een eindelijk van vis voorziene vangploeg, Joop, Marijke, Dirk, Cindy
en Kees

Donderdag 26 augustus 2010
Hoe Dirk toch nog de schuld kreeg
Vanochtend relaxed opgestaan (de netten waren immers dicht). De voorspelde
overvloedige regenval is het Glop voorbijgegaan. Vanochtend vroeg zat er 3 mm
in de regenmeter. In de sputterregen Joop, Marijke, Dirk en Cindy naar de
ochtendboot zien vertrekken.
Op het moment dat ik na een
check van de gesloten netten
naar het dorp ga voor de
noodzakelijke boodschappen
(en dat is heus meer dan
alleen oude jenever) blijkt
het droog en opgeklaard te
zijn. Wat dat betreft heb je
in het Glop toch een beperkt
zicht door de vele
bosschages. Er is amper
lucht te zien, met
uitzondering uiteraard
achterin het terrein.
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Na de boodschappen om 12.00 uur (de visboer was nog dicht) buienradar
gecheckt en voorzichtig de secties 7, 8 en een deel van 4 (voor de kenners van
het terrein: tot de tweede bocht) opengezet. Ik ben hier immers niet voor niets.
Ik kom hier om vogeltjes te vangen en te ringen. Na een snel ontbijtje ga ik om
12.30 uur verder met het openschuiven van de secties 1, 2 en 3. Na een licht
buitje doe ik om 15.30 uur het restant van sectie 4 open plus sectie 5. Omdat
Dirk (die inmiddels ruimschoots op de wal zit) zo graag een roofvogel gevangen
ziet worden besluit ik om tevens het grofmazige net tussen de secties 5 en 6
open te schuiven. En dat blijkt een grote misrekening. Hierdoor kom ik bij het
teruGlopen namelijk net te laat aan bij sectie 7. Voor mijn ogen zie ik hoe een
Koekoek zich met twee vleugelslagen zich uit het net bevrijdt. Oh, wat jammer.
Eigenlijk kun je stellen dat het dus Dirk zijn schuld was. Om de frustratie van de
misgelopen Koekoek te verwerken doe ik tot slot om 16.15 uur sectie 9 open. De
secties 0 en 6 durf ik toch niet aan. Ëén meditatief moment van 3 uur
elzenproppen plukken per week vind ik eigenlijk wel genoeg. De vangsten vallen
tegen qua aantal. Ik ‘scoor’ slechts 17 vogeltjes, waaronder maar liefst 11
terugmeldingen. Ondanks de lage aantallen is de soortenvariëteit best wel groot.
Er zitten opvallend veel vogels tussen in zware rui. Hierbij moet je dan denken
aan hele korte staarten of grote gapende gaten in de vleugels. Mooi is te zien hoe
de nieuwe veren zich uit de veerspoelen ontwikkelen. Tussen de terugvangsten
bevond zich een Tjiftjaf uit 2008 en een Fitis uit 2007. Die Fitis had zich wel in
2008 laten terugvangen, maar wist in 2009 kennelijk de netten te ontwijken. Ik
ga er vanuit dat het vannacht en morgenochtend vroeg nog regent, maar dat het
daarna droog blijft. Om die reden besluit ik de netten open te laten. Straks, vlak
voor het slapen gaan nog even de laatste controleronde. De regenmeter geleegd
op een stand van bijna 4 mm. Over de hele dag is hier dus nog geen mm regen
gevallen, zulks in tegenstelling tot het midden van het land (sterkte Henri).
Groetjes van een aardig uitgedunde, maar nog erg enthousiaste vangploeg, Kees

Vrijdag 27 augustus 2010
Een dag met twee gezichten
Het heeft vannacht lekker geregend, zo’n 7 mm. Dat was ook voorspeld. Wat niet
voorspeld was, althans via buienradar, was dat het volgens de bijgestelde
verwachting zou blijven doorregenen tot halverwege de middag. Daarom maar
gelijk alle netten dichtgeschoven. Het heeft immers praktisch geen zin om voor
een mogelijk enkele vogel je volledig uit de naad te werken met het urenlang
(bijna) continue lopen van controlerondes. Ook nu weer tijdens het dichtschuiven
van de netten een vogel (Tuinfluiter) de vrijheid gegeven. Na een klein uurtje
hard werken in de regen is de baan weer eens dicht voor de verandering. In alle
11 voorgaande weken dat ik op Schier heb geringd heb ik niet eerder
meegemaakt dat de netten gesloten moesten worden en in deze week lijkt het
wel of ik met niets anders bezig ben dan netten open en dicht te schuiven.
Hopelijk ben ik daar dan weer voor de eerstkomende 11 weken vanaf :-). De
ledige tijd nuttig gemaakt met het fabriceren van de rallenkooien. Ik heb hier
meer blaren op m’n handen van, dan van het hanteren van de ringtang :-). In de
ochtend nog bezoek gehad van Tera, m’n zogenaamde achtervang in drukke
tijden. Helaas voor Tera, de drukke tijden zijn uitgebleven. Na haar vertek begon
het op te klaren en volgens buienradar zou het verder op de dag droog blijven.
Tot die tijd had de regenmeter 19 mm. opgevangen. Om 12.30 uur de secties 2,
3, 7 en 8 opengezet, met vrijwel direct resultaat. De eerste vogel die in het net
hing was een... Tuinfluiter. Ik zeg verder niets meer. Naast nog een Grauwe
Vliegenvanger (die ik bij het net in de gauwigheid aanzag voor een
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Sperwergrasmus) met een viertal Tuinfluiters terug naar de ringtafel. Op dat
moment verscheen Ardie (m’n andere achtervang), die verder geassisteerd heeft
tot het avondeten. Samen met Ardie direct de secties 4, 5 en 0 geopend, en om
15.00 uur volgde sectie 1. De verdere middag stond overduidelijk in het teken
van de Fitis. Er is sprake van een heus influxje aan Fitissen. Ze worden met name
in de secties 8 en 9 gevangen. Tegen de avond trekt de wind aan en wordt wat
vlagerig. De netten staan af en toe bol en je ziet de vogels soms gewoon uit de
netten waaien. Ook zie ik gebeuren hoe een Fitis dwars door de maas van het net
doorschiet. ’s Avonds ook nog de drie grofmazige netten bij sectie 6 opengezet.
Kijken of we de Houtsnip kunnen verschalken. Al met al was dit een dag met
twee gezichten, letterlijk (Tera en Ardie) en figuurlijk (regen en zonneschijn). Hoe
dan ook: ik kijk terug op een geslaagde vangweek op Schier en ik wil met name
Joop en Marijke daarvoor bedanken. Zij hebben hun werkrooster geruild om mij
een aantal dagen te kunnen assisteren. Ik waardeer dat zeer, en daarbij is het
altijd prettig als je bijgestaan wordt door zo’n ervaren crack op vogelgebied. Ook
Dirk en Cindy bedankt voor de gezelligheid (en de vis hou ik nog tegoed). En
natuurlijk Ardie en Tera bedankt voor hun bereidheid in te springen bij eventuele
drukte. Ik hoop dat de influx doorzet en dat mijn opvolgers, Jos en André, hun
handen vol hebben.
Bedankt voor uw interesse, de vangploeg, Kees van Kleef

Week 35
Zaterdag 28 augustus 2010
Wisseldag
Kees had het ’s ochtends meteen al best druk en ving ook nog een paar leuke
soorten: Koekoek en Draaihals. De laatste was nog aanwezig toen de nieuwe
ploeg arriveerde, en ook o.a. Ardie (die Kees was komen helpen), Barbara en

Teun Talsma genoten van de groteske kopbewegingen van de Draaihals.
Tijdens de ronde van 11.00 werd de rest van sectie 6 nog geopend (alleen de
grofmazige netten waren nog open). Kees vertrok na de overdracht met de boot
van 12.30. De rest van de dag geen nulrondjes en de ronde van 18.30 leverde
nog een aardig kluitje Fitissen op in sectie 2 (op één plek, in het tweede net). De
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ronde van 20.00 leverde behalve Fitissen en wat Boerenzwaluwen o.a nog een
>3kj man Havik op. Deze was er met een Houtduif-nestjong ingevlogen. Hij zat in
het ‘oude’ oostelijke grofmazige net van sectie 6, en waarschijnlijk is ie eerst met
zijn prooi dwars door het net van sectie 6 gegaan dat aan sectie 7 vastzit. Het
was overigens een terugvangst: geringd als man 2kj op 25 september 2007 door
Bert Dijkstra. Dus geboren in 2006, nu dus een 5kj en niet eerder teruggevangen. De vooruitzichten voor vannacht en morgen zijn niet best (nat en veel wind;
en het onweert nu, om 23.40 ook) en voor de zekerheid zijn sectie 1, 2, 10 en 6
gesloten. Morgenochtend zou er een klein kansje kunnen zijn op één of twee
droge rondjes, dus we wachten morgenochtend nog even af.
Groet, mede namens Kees van Kleef, van André, Jos, Ingrid en Cees

Zondag 29 augustus 2010
Een natte zondag
In de ochtenduren konden we nog een paar rondjes doen. Daarna kwamen wat
buien. Toen die wat lichter bleken toch nog even de bosecties en sectie 6
opengehad, maar dat bleek algauw vergeefse moeite. Na het goed volgen van de
buienradar bleek dat het er niet beter op zou worden en dat de buienfrequentie
zou toenemen. Het begint ook hard te waaien. Om 12.00 hebben we alles
gesloten. We zetten een bordje aan de weg om duidelijk te maken dat de
excursie niet door zou gaan. Twee personen kwamen nog even informeren en zij
komen woensdag terug. Om ongeveer 20.30 valt de wind weg; op de buienradar
is mooi te zien dat het midden van de depressiekrul over het land trekt. Via de
stroming aan de bovenkant ervan komt er vannacht en morgenochtend nog wat
moois mee.
Groet uit een nat Glop, André, Jos, Ingrid en Cees

Maandag 30 augustus 2010
Het najaar is nu echt begonnen
Het overtrekken van de depressie ging uiteraard met veel wind en regen gepaard
vannacht. De regenmeter levert om 9.00 voor afgelopen nacht en ochtend 35 mm
op! Om 8.30 beginnen we met openzetten en om 9.00 zijn we weer vangklaar.
Het valt ontzettend mee met takken en proppen (die hebben Kees en Joop al
gehad). Het waait nog wel erg hard. Niettemin weten we toch weer een aardig
palet vogels bijeen te rapen, met een leuke avondopleving in de ronde van 20.30
(15 vogels).
Waarnemingen: 10.00: nog maar net opgeklaard, en er trok al hoog een Visarend
over naar west. ’s Middags zag onze gast Jaap van der Linden op de Strandvlakte
een Kwartelkoning die niet ver voor hem opvloog. Altijd leuk natuurlijk en zeker
ook voor Schier een zeldzame waarneming.
Groet, André, Jos, Ingrid en Cees

Dinsdag 31 augustus 2010
Aankomstje
Een mooie stiile ochtend, vrijwel windstil. Nog even een buitje tijdens de eerste
ronde. Er lijkt een klein aankomstje van Tuinfluiters. Een groot deel van de dag
zijn er aardige rondjes. In de middag en begin van de avond wordt het erg rustig,
maar er is weer een kleine avondopleving om 20.00. De teller blijft uiteindelijk
net onder de 100 steken (inclusief de terugvangsten dan).
Groet, André, Jos, Ingrid en Cees
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Woensdag 1 september 2010
De herfst begint
Het is wederom een rustige, we mogen vanaf vandaag zeggen, herfstdag. Een
nieuw minidiskje tettert er lustig op los, en het is aanagenaam vertoeven in het
Glop. Er is een opleving in de vangst van Braamsluipers; ook bij de ringtafel zit er
eentje te tsekken. Een geïnteresseerde excursiegroep (elf adulten en één
juveniel) komt op
bezoek en vijf
ringstrengen worden
gesponsord.
De bonusronde levert
geen vogels op,
evenmin als de
volgende, maar
daarna zitten er weer
vogels in de netten,
waaronder een
Fluiter. In de
schapenwei hangen
twee Grauwe
Vliegenvangers die
hier al een tijdje
rondvliegen. De
begin-van-deavondronde levert nog een handjevol op, waaronder weer eens een Boerenzwaluw. Het dagtotaal is een stukje lager dan de laatste dagen en er zijn vast wel
de nodige vogels vertrokken afgelopen nacht. De verwachtingen voor het weer
zijn prima en we houden onze adem in (even dan) voor morgen.
Een groet vanuit het Groene Glop, André, Jos, Ingrid en Cees

Donderdag 2 september 2010
Een heel aardige dag
De dag begint bewolkt en met een licht windje uit NNW. Het is niet druk, maar er
zijn tenminste vogels. De buienradar kondigt een regengebiedje aan in
Noordoost-Nederland,
en dat komt aan om
10.00 en is om 12.30
weer weg. Het regent
zachtjes, maar soms
toch wel gestaag.
Maar met een paar
extra loopjes is het
goed te doen. Jos
komt terug uit het
Glop met een
Koekoek. Aan het
begin van de middag
ook een leuk rondje
onder meer een Witte
Kwikstaart en een
Draaihals. De avondopleving levert nog
25

een Rietgors uit 2009 op (toen ook adult) en een Spotvogel (nummer 115 alweer
dit jaar!). Het was kortom weer een heel aardige dag.
Groeten uit het Groene Glop, André, Jos, Ingrid en Cees

Vrijdag 3 september 2010
Wisseldag
Een schitterende stille ochtend, vrijwel windstil en enigszins bedauwd. Een mooie
eerste ronde met een dikke 25 vogels. Na twee rondjes staan er 38 vogels op de
teller, dus dat is helemaal niet slecht. In de lucht zijn nog meer trekkers te
horen: Heggemussen, wellicht de ‘eerste’ Sijs van het najaar, Graspiepers,
Witgat, Groenpootruiter en Zwarte Ruiter.
De wisseldag is door omstandigheden een dag eerder dan gebruikelijk. Symen
komt ons aan het begin van de middag aflossen. Ons laatste rondje levert als
fraaie afsluiting nog een Buizerd op. Ardie komt de ‘vangploeg’ in de middag
versterken. Het is prachtig nazomerweer met volop zon. We zien twee duidelijk
trekkende Buizerds tijdens de ronde van 16.00 uur. Iedere ronde levert verder
enkele vogels op. Een klein piekje is te zien in de ronde van 17.00 met een
groepje mezen, Grauwe Vliegenvanger en wel ja alweer een Fluiter, de vijfde van
het seizoen alweer! Deze soort wordt niet jaarlijks gevangen op het Glop, dus dit
is toch wel bijzonder te noemen. De vangploeg wordt rond etenstijd compleet
gemaakt met Gea en Barka, waarna een overheerlijke zelfgemaakte chinese
rijsttafel wordt genuttigd. Tijdens de schemerronde van 21.00 uur wordt tot slot
een leuke terugvangst geregistreerd. Het betreft een mannelijke Rietgors,
geringd als 1kj door Henri op 25 juli 2005 en vandaag voor het eerst weer
teruggevangen, zes jaar dus nu al. De vangdag wordt afgesloten met 67 vers
geringde vogels en 9 terugmeldingen.
Groeten vanuit het Glop, Symen, Ardie en Gea

Week 36
Zaterdag 4 september 2010
Diverse vangdag
In de vroege ochtend begon de dag met een pittig buitje, nauwelijks
waarneembaar op de buienradar. Toch met enige spoed de eerste ronde gelopen,
wat ruim 20 vogels opleverde. De rest van de dag bleef het droog en was het
buitengewoon aangenaam vertoeven in het vangterrein, met uitbundige
zonneschijn, nauwelijks wind en geen wolkje in de lucht. Het bleef de hele dag
wel doorvangen met iedere ronde enkele vogels. Met de boot van half elf
arriveerde onze vaste bezoekster Barbara, die gelijk kon genieten van een
Houtsnip. Ook de alweer zesde Fluiter van het seizoen werd zeer gewaardeerd
door haar. Tussendoor vermaakte ze ons met stoere verhalen over haar vogelreis
naar China. Het viel ons op dat gedurende de hele dag veel Bonte- en Grauwe
Vliegenvangers en ook Gekraagde Roodstaarten aanwezig waren bij de
schapenweide. We vingen hiervan dan ook meerdere vandaag en van vogelaars
begrepen dat het elders op het eiland ‘wemelde’ van deze soorten. Om 13.00 uur
ontvingen we een delegatie van vier Belgische vogelaars van Natuurpunt
Antwerpen. Ze waren zeer enthousaist over ons ringwerk en schaften direct een
Avifauna van Schiermonnikoog aan. Ardie en ik konden hun veel goede
vogelplekken op het eiland aanwijzen, die zij de komende dagen gaan
bezoeken. In de middag is er assisentie van Evert Jan en Cynthia Borras en in de
avond wordt de vangploeg versterkt met André Duiven. Qua vangsten kan gerust
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gesteld worden dat het een diverse vangdag was, met in totaal 18 verschillende
vers geringde vogels. Vermeldingswaardig is zeker de Boompieper, de derde van
het seizoen. Hoofdmoot betrof de Fitis, Roodborst en Tuinfluiter. In totaal werden
59 verse en 14 terugvangsten gevangen.
Groeten vanuit het Glop! Ardie, Symen en Wim

Zondag 5 september 2010
Fraaie nazomerdag
De dag begon met een schitterend opkomende zon. In de ochtend vormden
Zwartkoppen de hoofdmoot terwijl aan het eind van de dag Fitissen de boventoon
voerden. In de middag zat de schapenwei vol met Bonte en Grauwe
Vliegenvangers en Gekraagde Roodstaarten. Ook de Spotvogel was vandaag weer
van de partij, nummer 116 alweer dit jaar!! Een Boompieper in de ochtend was
het meest vermeldingswaardig, evenals de twee Sijzen in de middag. Wim
arriveerde met de ochtendboot. De middagexcursie werd door drie adulten
bezocht en deze vertrokken met een avifauna en twee gesponsorde
ringstrengen. Alle ronden leverden vogels op met in de laatste ronde bij daglicht
een influxje van Fitissen met trekvet. Van de stevige oostenwind hebben we
vandaag weinig gemerkt. Met het zonnetje erbij was het gewoon een warme dag.
Vanuit het Groene Glop en met de hartelijke groeten, Ardie, André en Symen

Maandag 6 september 2010
Fraaie nazomerdag, maar wat een wind...
Een prachtige dag qua zon maar niet qua wind. Ook vandaag weer Sijsen in het
terrein waarvan we er een paar kunnen ringen. De aantallen bleven achter bij
gisteren waarbij de Fitis weer goed vertegenwoordigd was. Verder kwam er een
Boompieper langs op de ringtafel. De geluidinstallatie die vanaf half september bij
wordt geschakeld is nu ook gereed en de eerste twee sites voor de rallenkooien
zijn uitgemaaid. Deze week willen we de eerste profi kooien gaan plaatsen. Met
belangstelling volgen we de ontwikkelingen van het regenfront boven Frankrijk.
Morgenochtend kunnen we waarschijnlijk nog een paar uur ringen zonder
nattigheid. We hebben net 0 bij het Ebelbruggetje rond een uur of twee dicht
gedaan vanwege de grote hoeveelheid bijvangst van Elzenproppen. Ik stel voor
dat we op deze plek een gerichte selectiedruk gaan uitoefenen op de Alnus.
Met vriendelijke groet, een appeltaart etende crew, Symen en Wim

Dinsdag 7 september 2010
Weersomslag
Harde oostenwind ruimend naar zuidoost. Het regenfront draait tergend langzaam
over de noordelijke provincies richting Schiermonnikoog. Om kwart over twaalf
begint het te spatten maar veel is het niet. De straat bij het veldlab wordt er zelfs
niet nat van. De hele ochtend druppelt het door met Fitissen. In de namiddag
volgt er een piekje met Mezen en Fitissen waardoor het dagtotaal boven de
honderd uit komt. Ook vandaag weer een paar Sijzen en Grauwe Vliegenvangers.
Vanwege de bewolking valt de duisternis vanavond een uur vroeger in dan
gisteren. Zo onrustig de dag begon met de harde wind zo rustig en stil is het
einde van de dag, totale windstilte. Voor de tijd van het jaar hebben we dus een
heel behoorlijke vangdag gemaakt.
Groeten van Symen en Wim
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Woensdag 8 september 2010
Winderig dagje
De hele dag elk uur eem paar vogels. Geen bijzonderheden qua speciale
soorten. ’s Morgens zijn twee badgasten uit Duitsland langsgeweest en voor de
middagexcursie hebben we 8 adulten op bezoek gehad. De regen mocht net als
de vangtotalen geen naam hebben.
Groet, Symen en Wim

Donderdag 9 september 2010
De eerste Waterral
De opening van de dag is stil, kalm en klam. De dauw ligt op de rietstengels, de
wilgen druipen van de nattigheid. De eerste ronde levert negen vogels op met
voornamelijk controles. Geen aankomst? De tweede ronde bracht 24 vogels naar
de ringtafel. Hierna zakte de vangst ernstig in. Het totaal komt uit op 74. ’s Middags met André nieuwe mistnetpalen gefabriceerd en op het wad nog meegeholpen twee secties op te bouwen. In de avondronde wist Kees Oosterbeek nog een
Waterral te pakken te krijgen door een sprintje te trekken. Met twintig verschillende soorten uiteindelijk een gevarieerde dag. Het is nu een rustige avond met
weinig wind. We gaan zo nog even het wad op voor een nachtvangst van
steltlopers.
Groet, Wim, Symen en André

Vrijdag 10 september 2010
Laatste dagje
Een mistige start van de dag. De netten hangen door van de dauwdruppels. De
eerste ronde levert traditiegetrouw een paar vogels op, 8 in totaal, voornamelijk
verse Roodborst. De hele dag keutelde het een beetje door. Een Sprinkhaanzanger, laat in de middag was voor vandaag de leukste Glopvangst. Om 18.00
uur is het gaan regenen tot 20.00 uur. Dit was alweer de laatste volledige
vangdag van deze week. Samen met de afgelopen vangnacht op het wad (129
vogels) was het weer genieten.
Met vriendelijke groet, Wim en André

Week 37
Zaterdag 11 september 2010
Wisseling van de wacht
We begonnen de dag met waar we gisteren waren gestopt met een Sprinkhaanzanger. Tot 12.00 hadden Wim en Symen dertien vogels gevangen toen hebben
wij, Arendjan en Henk, het overgenomen. Ons rondje van 12.00 uur was gelijk
een rondje nul. Dit biedt perspectief: het kan namelijk alleen maar beter worden
voor deze komende week! De gehele verdere dag erg rustig met rondjes nul tot
vijf vogels per ronde. Het weer was hier verder prima met regelmatig het
zonnetje erbij. Windkracht 3 Bft.
Hartelijke groeten, Henk Luten en Arend Jan Sterken

Zondag 12 september 2010
Stille zondag
Vanmorgen begon het met een rondje van 14 vogels. Verder liep het de gehele
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dag rustig door met vogels. We haden nog enkele leuke soorten, o.a. een
Blauwborst, Vuurgoudhaan en een Koekoek tijdens de excursie. Dit was leuk voor
de gasten. De belangstelling voor de excursie viel echter tegen; er hadden zich
meerdere personen opgegevn, maar er waren er slechts twee aanwezig. Het weer
was hier overwegend bewolkt, maar het was vrij rustig weer. Ideale
vangomstandigheden. Met vriendelijke groet, Arend Jan en Henk

Maandag 13 september 2010
Nattigheid
Het was een zeer rustige vangdag met kleine rondes over de hele dag verdeeld.
Een leuke vangst was een Bladkoning. In het rondje van negentien uur hadden
we nog een verrassing. Bij sectie 1 ontsnapte Arend Jan een Koolmees; hij dacht
deze nog te kunnen vangen, maar in plaats van de Koolmees zat hij zelf
gevangen in de moddersloot en de Koolmees heeft hem hartelijk uitgelachen! (en
niet alleen de Koolmees.) Toen hadden wij een stinkvogel.
Met vriendelijke groet, Henk Luten en Arend Jan Sterken

Dinsdag 14 september 2010
Alweer nattigheid
Afgelopen nacht de hele nacht regen, daarom vanmorgen maar iets eerder uit
bed. Bij de eerste ronde regende het al en verder leek het een regenachtige dag
te worden en daarom bij de eerste ronde de netten maar gesloten. We hadden
toch nog 5 vogels in de eerste ronde.
We zouden vanmiddag een excursie krijgen van Natuurmonumenten uit
Dieverbrug, maar in overleg hebben we deze uitgesteld naar morgen; hopelijk
hebben we dan beter
weer en meer vogels.
Om 16.00 uur was
droog en hebben we
de netten nog
gedeeltelijk open
gedaan. In het rondje
van 18.00 uur kwam
Arend Jan nog met
een verrassing,
namelijk een
Sperwergrasmus. Om
19.30 is het weer
begonnen te regenen
en bij het sluiten van
de zaak regende het
nog.
Met vriendelijke groet van een nat Schier, Henk en Arend Jan

Woensdag 15 september 2010
Alweer nattigheid... en wind
Vanmorgen leek het weer redelijk dus alle netten maar opengezet. Het waaide de
gehele dag behoorlijk windkracht 4 a 5. De netten wapperden flink in de wind dit
kwam de vangst niet ten goede. Vanmiddag excursie gehad met in totaal 16
personen: zes via het bezoekerscentrum en tien via natuurmonumenten
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Dieverbrug, dit was de uitgestelde excursie van gisteren. Helaas konden wij
weinig vogels laten zien; slechts één Tjiftjaf. Dit is alles wat wij na twaalf uur
gevangen hebben. Om 16.30 u hebben wij de netten gesloten. Het begon te
regenen en de wind kwam nog sterker opzetten. Op buienradar was ook weinig
goeds te zien en de berichten waren voor vanavond buien met windkracht 8. Wij
kijken morgenochtend wel hoe de situatie is voorlopig is het voor ons rustig.
Met vriendelijke groet, Arend Jan en Henk

Donderdag 16 september 2010
Stilte na de storm...
Na een natte en stormachtige nacht was het vanmorgen weer rustig en droog.
We hebben de netten direct vroeg weer open gezet. Maar over de hele dag bleef
het rustig wat de vogels betreft, maar we hadden genoeg werk met het opruimen
van zo’n 25 stuks mestkevers in de netten in de schapenweide en elzenproppen
en bladeren in de bossectie. We hebben een paar heel lichte buitjes gehad en we
wachten vol spanning wat de dag van morgen mag brengen..
Met vriendelijke groet, Henk en Arend Jan

Vrijdag 17 september 2010
Wie maakt ons los?
Het voor ons onze laatste volle vangdag op Schier. Wat aantallen betreft was het
ook vandaag geen succesvolle vangdag. Toch hadden werk genoeg aan bladeren
en elzenproppen en een onverwachte excursie van 15 personen, die we
vanmorgen op bezoek hebben gehad. Gelukkig hadden we tijdens de excursie
enkele vogels om te laten zien, waaronder een Goudhaan, die het altijd goed doet
tijdens excursies. De mensen waren dan ook bijzonder tevreden en enthousiast.
We hadden nog vier ringensponsoren; dit bracht het totaal voor deze week op
acht sponsoren. Ook hebben we zondag nog een boek Vogels van Schiermonnikoog verkocht. We sluiten hierbij een vangweek af, die wat aantallen betreft
tegenviel, maar toch wel enkele leuke soorten opleverde.
Met vriendelijke groet, Henk en Arend Jan

Week 38
Zaterdag 18 september 2010
Draaideurkoekoek
De dag begon met een afwisseling van wolkenvelden en een paar kleine buitjes
die niet veel nieuw water brachten. De westenwind was matig met een paar
uitschieters tijdens de buitjes. In de loop van de dag kreeg de zon meer ruimte
en tegen de avond nam de wind ook langzaam af. In de avond trokken er
opnieuw een paar lichte buitjes over. De vogels hielden zich bijzonder rustig. De
eerste ochtendrondes leverden maar enkele vogels per keer op met als
uitschieter opnieuw een Koekoek. Deze 1kj vogel die op grond van de
vleugelmaat als een man werd aangemerkt, werd op de dag nog drie keer
teruggevangen. Hij begon om 10.00 uur met 87,3 gram, was om 14.00 uur 90,4
om 16.00 uur 94,2 en om 19.30 uur weer wat teruggezakt naar 93,8 gram. Het
borstbeen is messcherp maar kennelijk lukt het wel om aan voedsel te komen.
Wellicht lukt het hem om toch nog weg te komen als het weer de komende dagen
echt verbetert. De nieuwe ploeg begon met een paar rondjes van vijf of zes
vogels maar ’s middags zakte het verder in met nulrondjes en soms een paar
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vogels. De dag eindigde met nog een verse Grauwe Vliegenvanger in het donker
en een totaal van 21 verse en 24 hergevangen vogels. Kool- en Pimpelmees
waren de topscoorders. In en boven het Glop was het verder erg rustig. Er werd
een Sperwer waargenomen en regelmatig Boerenzwaluwen, waarvan er enkele in
het riet kwamen slapen. Het flinke haas aarzelde sterk: in de armen van Kees of
van Leo lopen in sectie 8. Uiteindelijk koos hij of zij voor een plons in het water.
Geen spoor van rallen gezien of gehoord. Evert Jan hield ons ’s middags
gezelschap. Ook was er een belangstellende uit Zwolle.
Met vriendelijke groet, Kees van Kleef en Emmie en Leo Oudejans

Zondag 19 september 2010
Druilerige dag
De dag begon droog met wat wolkenvelden. Vannacht had het een paar keer kort
geregend. Er zat 2 mm in de regenmeter. De eerste ronde leverde een
hoopgevend aantal van twaalf vogels op waaronder drie verse Zanglijsters en een
paar verse Zwartkoppen. De tweede ronde was al direct beduidend minder en dat
bepaalde het beeld van de dag. Het bleef uitermate rustig in het Glop. Geen trek
gezien of gehoord. Rond 10.00 uur zat er ineens een groep Sijzen in de bomen
boven sectie 0, en even later vlogen er ook nog drie barmsijzen. We hebben
beide soorten niet meer teruggezien. Vanaf ongeveer 13.00 uur is het gaan
regenen en het regende om 20.00 uur nog. We hebben zeer frequent rondjes
gelopen maar het heeft slechts enkele vogels opgeleverd. In elk geval een verse
Rietgors als enige vogel voor de vier excursiegangers die de toen stromende
regen trotseerden. Er hadden zich vijf opgegeven. De vier deelnemers gingen met
onze verhalen toch tevreden naar huis. Er was voor hen een geheel nieuwe
wereld opengegaan. Aan het eind van de dag vingen we nog een 1kj grauwe vlieg
die hier al een maand rondvliegt. De teller bleef steken op 29 vogels. Een deel
van de ochtend hadden we bezoek van een broer van de bekende roofvogelman
uit Zwolle. Hij sponorde een ringstreng en zorgt voor een mooie extra vangplek
voor Joop in Zwolle. Verder bleef het rustig, wat ons betreft in afwachting van
drogere en drukkere tijden deze week. De ploeg hoopt dat het Glop morgen weer
een beetje kan opdrogen, maar ook morgen wordt nog regen verwacht...
Met vriendelijke groet, Kees van Kleef en Emmie en Leo Oudejans

Maandag 20 september 2010
We komen in de krant!
We begonnen de dag zwaar bewolkt met motregen die na tien uur overging in
gestage regen, die pas rond het middaguur ophield. In de eerste ronde hadden
we nog een paar verse Zwartkoppen maar daarna was het ook direct vrijwel over
met vogels. Ook toen de regen ophield en het best lekker open weer werd, bleven
de vogels buiten het Glop en dus buiten de netten. Ook de gebruikelijke
avondopleving bleef geheel uit door de passage van een actief buienfront dat de
boel hier blank zette en in korte tijd 10 mm water achterliet. Nu ik het verslag typ
schijnt er een mooi maantje boven het Glop en hopen we op de komst van wat
vogels. Het mogen er net zoveel zijn als vandaag uit Falsterbo werden gemeld,
waar de vogelsluizen kennelijk wijd open staan. Aan waarnemingen valt ook niet
veel te melden dan wat Vinken en wat Boerenzwaluwen. De enige opwinding
bracht een man Sperwer die bij de berken achter in sectie 8 langs het net
scheerde maar alleen een borstveertje achterliet. We hebben vandaag de meeste
onderdelen van de nieuwe rallenkooien naar hun plaatsen gedragen hoewel we
nog geen enkel spoor van een ral hebben kunnen oppikken. Morgen maar eens
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gaan opbouwen want ze zijn natuurlijk wel in aantocht. Het is er nat genoeg voor.
De sloot staat nog niet vol maar wel breed onder en is vandaag weer 2 cm
gestegen. Wellicht zorgde de plensbuien ook voor vocht in de verbinding naar het
geluid bij sectie 7 want dat deed het niet meer. Bij omschakeling in de stekkers
hierbinnen deed het geluid het wel weer. Morgen kijken of we dat kunnen
oplossen, want met deze verbinding moeten we ‘rallen knallen’. Bezoek meldde
zich weer uit Zwolle en een fotograaf van het Reformatorisch Dagblad voor foto’s
van ons werk in een special over Schier. Hij was vergezeld van de directeur van
de VVV. Kijken wat dat wordt. De fotograaf komt terug als we wat vogels
hebben... Morgen dus! Een dag die we maar gauw moeten vergeten hoewel het
altijd erger kan.
Met vriendelijke groet, Kees van Kleef, Emmie en Leo Oudejans

Dinsdag 21 september 2010
...en anders maken we hem zelf wel!
De dag begon met wat laaghangende bewolking, heel weinig wind en veel dauw
op de netten. Er was direct bij vertrek vanuit het gebouw al enige trek te horen
van vooral Vink, maar ook van Zanglijster, Heggenmus en Roodborst. In de
netten bleek ook dat er enige aankomst was want er hingen verse Zwartkoppen
en enkele Roodborsten.
De eerste ronde leverde
19 vogels op. De meeste
vogels waren Zwartkoppen met vet 2 of 3. In het
tweede grofmazige net
van sectie 6 had een
redelijk jonge egel zich
behoorlijk vastgetrokken.
Hoe haal je een egel uit
het net die zich bij elke
voorzichtige poging tot
bevrijding direct vast
oprolt terwijl het net juist
om zijn pootjes en om
zijn nek zit??? Uiteindelijk
heeft Kees toch de schaar maar voorzichtig gehanteerd. Gelukkig is de onderste
spanlijn heel gebleven.
In de tweede ronde werd al direct duidelijk dat het niet zou doorzetten want we
vingen weliswaar tien vogels, maar het waren vooral wat lokale mezen in de
berkensectie van 5. Er was toen nog wel beweging boven het Glop. We hoorden
en zagen de eerste Kramsvogel overgaan. En verder troepjes Putters en een paar
Kruisbekken. Na tienen werd het weer pijnlijk stil in het Glop. Alleen een
Fazantenhaan deed herinneringen herleven aan een trotse Kees van Kleef die met
een forse haan in zijn armen binnen kwam die geringd weer vertrok! Deze haan
hield echter gepaste afstand. Om een uur of elf vlogen twee groepjes
Watersnippen over. Rond twaalf cirkelden vele tientallen Kokmeeuwen boven het
eiland want er waren vliegende mieren. Aan het eind van de middag kwam er
weer wat beweging van kleine groepjes Vinken en wat Kepen, maar ze lieten zich
niet bij de netten zien. De groep slaaptrekkende Grauwe Ganzen is de afgelopen
dagen gegroeid van circa 20 naar ruim 50 stuks.
De laatste twee rondes leverden opvallend weinig vangsten op terwijl er in het
Glop toch veel vogels te horen waren. Vertrek? Wij verwachten morgen een flinke
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toename van de aankomst. Vandaag eindigde de dag met een totaal van 45
vogels waarvan er 28 vers waren. De rust in het Glop was voor Leo en Emmie
aanleiding om in de middag de omgeving van het Willemsduin te gaan
verkennen. Behalve veel Graspiepers, enkele Fraters en Tapuiten en flinke
groepen Spreeuwen was ook daar weinig beweging. Tot slot moet nog vermeld
worden dat we op verschillende momenten verspreid over de gehele dag de
verjaardag van Kees hebben gevierd!

Wij sturen met dit verslag een paar fotootjes mee. Van een hervangst Grote
Bonte Specht, een mooi overgangskleed van een Zwartkop en uiteraard het leuke
egeltje dat wellicht nog wel eens vaker bij of in de netten zal zijn te zien...
Met een groet van de ringgroep die in hoopvolle verwachting de dag van morgen
afwacht: Kees van Kleef, Emmie en Leo Oudejans

Woensdag 22 september 2010
Eindelijk aankomst!
De dag begon met helder weer en weinig bewolking en een heel zwak windje uit
zuidoost. Bij de ringtafel waren direct geluidjes te horen van doortrekkers, vooral
Vink met nu en dan een Keep, Heggenmus en Zanglijster. Ook een enkele Merel
en Roodborst was te horen. Opvallend was dat we de Heggenmussen letterlijk
naast ons in de struiken zagen landen, maar dat we er de gehele dag niet één in
de netten kregen. Het eerste rondje leverde buiten de bossecties 1 en 2 meteen
Zwartkoppen op. Uiteindelijk hingen er 55 vogels aan de ringtafelpaal. Het waren
voor het overgrote deel Zwartkoppen met vetgraad 2 of 3. In de tweede ronde
waren het nog steeds meest
Zwartkoppen en een enkele
Roodborst.
De eindstand kwam
uiteindelijk net boven de
honderd verse vogels en in
totaal 122 vogels. Na de
ochtendpiek bleef het een
beetje doordruppelen met
vooral wat andere soorten.
Leuk daarbij waren onder
andere twee Vuurgoudhanen,
twee Bonte Vliegenvangers
met een ruime vetgraad 4 en
een late 1kj Kleine Karekiet.
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Het eindbeeld was een
gevarieerd septemberpalet
met 19 soorten. We vingen
ook onze Koekoek weer
terug, maar zijn gewicht was
verontrustend gedaald naar
78 gram. Het perspectief om
naar tropisch Afrika af te
kunnen reizen is daarmee
verder afgenomen.
In de afsluitende avondronde
vingen we in een van de grofmazige netten in sectie 6 nog een verse Houtsnip.
Veel discussie en geblader in de beschikbare documentatie deed ons uiteindelijk
besluiten om deze vogel als na 1kj op te nemen ondanks dat hij zowel 1kj- als
adulte kenmerken vertoonde. De actieve slagpenrui gaf ons de doorslag.
Aan waarnemingen op deze mooie nazomerdag kunnen we twee overtrekkende
Sperwers noemen en een op zwaluwen jagende late Boomvalk. In de ochtend
waren er ineens duizenden Spreeuwen die in een breed front vanuit het westen
naar de kwelders of de goedgevulde duindoorn- of vlierstruiken vlogen. Er waren
regelmatig kleine groepjes Sijzen te horen, maar die bleven angstvallig in de
bovenste boomtoppen rondhangen. Ook de groepjes Vinken en Kepen kwamen op
een enkele uitzondering na niet naar de grond. Putters vlogen een paar keer over
en twee maal ook een paar Kruisbekken. Bij sectie 8 hoorden we vanmorgen een
paar keer de eerste en tot nu toe enige Waterral. De excursie telde 9
aanmeldingen en 13 feitelijk aanwezigen. Ze betaalden een bijdrage aan 5
ringstrengen en ook 5 euro’s fooi. De fotograaf maakte veel opnamen en beloofde
ons niet alleen een goede plek in de reportage over Schier, maar ook
eenafzonderlijke bijdrage over ons werk in zijn krant. We mogen het inzien voor
hij het publiceert.
Henri kwam met de
middagboot en kon meteen
meehelpen aan het repareren
van de geluidsbox bij sectie
7. Gelukkig doet alles het
weer na de laatste
plensbuien. Het waterpeil in
de sloot is overigens alweer
een paar centimeter
gedaald. De
weersverwachting voor
morgen is goed en daarmee
samenhangend ook onze
vangstverwachting...
De ringploeg, Kees van Kleef, Emmie en Leo Oudejans en Henri Bouwmeester

Donderdag 23 september 2010
Hallo meneer de Uil...
De dag begon vannacht met een aantal keren roepende kerkuil. Bij het
ochtendlicht bleek het heel rustig weer te zijn met ook weinig bewolking. Het leek
in de lucht wat rustiger met vogels dan gistermorgen. Dat bleek maar schijn want
de netten waren buiten het bosgedeelte van sectie 1 en 2 direct goed gevuld met
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Zwartkoppen. De
secties 8, 9, 3 en 4 en
later ook sectie 7
bleken zelfs zeer goed
gevuld.
Toen we de eerste keer
de ronde helemaal
gedaan hadden en ook
aan de ringtafel
verwerkt hadden bleek
de teller op 105 verse
vogels te staan
waarvan 90
Zwartkoppen. De
tweede ronde werd uitgevoerd terwijl aan de ringtafel nog de eerste ronde werd
verwerkt.De tweede en de derde ronde bleven Zwartkoppen leveren. Met wat
nadruppelen in de ochtend en ook nog wat in de middag kwam de Zwartkoppenteller tot stilstand op 188. Het meetbeeld van deze vogels was tamelijk variabel.
Weinig echt volvette vogels, meest vetje 2 en 3. Ook het vleugelformaat was
wisselend van 69 tot en met 77 mm. In de eerste grote ochtendgolf zat geen
enkele geringde vogel. Ook was het aandeel eerste kalenderjaar vogels zeer
hoog. Aan hoorbare of zichtbare trek af te meten was de indruk niet veel
afwijkend van gisteren. Opnieuw wat Roodborst, Heggenmus, Merel en
Zanglijster. Opvallend waren de grotere aantallen Vink en Keep en opnieuw wat
overvliegende kramsvogels. Het bleef een aangename nazomerdag met weinig
wind met vrijwel elk rondje een paar vogels zonder echte bijzonderheden. We
scoorden wel een verse Waterral in een nog niet geheel vangklare kooi bij sectie
8. Van de hoorbare trek konden we vandaag wel een paar Heggenmussen
vangen, maar de Vinken en de Kepen bleven opnieuw buiten schot. De dag
eindigde met buiige regen die vannacht naar verwachting zal aanhouden. De
laatste controleronde om zeker te weten dat we niet een late vogel hadden
gemist, leverde nog een verrassing op. In sectie 6 zagen we een uil wegvliegen
die in een net een al aangevreten veldmuis achterliet. De Kerkuil van afgelopen
nacht?
De vangploeg Kees van Kleef, Aad v.d. Kamp, Henri Bouwmeester, Emmie en Leo
Oudejans

Vrijdag 24 september 2010
Hoping and waiting...
De dag begon heel stil. De verwachting was na de buien met onweer van
gisteravond dat het vanmorgen enige tijd gestaag zou regenen. Dat regengebied
bleef boven Duitsland en raakte ons slechts licht met wat gespetter. Daarna werd
het zowaar zelfs nog zonnig met een aangename temperatuur. Tregkbewegingen
waren er amper te zien of te horen. Dat vertaalde zich ook in de vangsten. Zeer
verspreid over een groot deel van het vanggebied kwamen wat Zwartkoppen in
de netten met een enkele Tuinfluiter en Roodborst. Daar bleef het bij. Het
druppelde nog wat na in de ochtendrondes. In de loop van de dag kwam er nog
zo nu en dan een echte septembersoort als aanvulling. Het bracht de eindstand
zonder echte bijzonderheden op 72 vogels. Intussen hebben we flink aan het
geluid zitten prutsen omdat al het vocht toch invloed heeft. Alles doet het nu
weer goed…. Er is flink gesnoeid in de hoogste toppen van de struiken zo hier en
daar en de rallenkooien in sectie 8 en naast 3 zijn nu geheel vangklaar. We zijn
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heel benieuwd of het nieuwe gaas wel buigzaam genoeg is voor Waterrallen. We
zullen het de komende dagen gaan merken want er zijn nu af en toe geluiden van
rallen te horen. Kees en Henri zijn op verkenning gegaan in de zeereep. De
gehele vlakte is gemaaid, goed nat maar wel beloopbaar. Morgenochtend worden
de krachten verdeeld! De dag leverde weinig nieuwe waarnemingen op.
Vanmorgen vroeg was er een groepje van zes kramsvogels over het Glop met
daarbij een Koperwiek. Er vloog een Sperwer hoog over en in de namiddag zagen
we de Koekoek nog even ter hoogte van het Ebelbruggetje in de bossectie. Hij liet
zich niet verleiden tot een weegbeurt. Tegen de avond vond een snelle weersverandering plaats. De wind die variabel was draait plots in een klein buitje naar
noordwest en wordt fors sterker tot 5 à 6 Bft. Het maakte de laatste avondrondes
slechts zeer bladrijk maar vrijwel zonder vogels. Morgen nieuwe kansen. Onze
vaste gaste uit Groningen kwam informeren naar de bijzondere vangsten van
vandaag. Er was ook de gehele dag opnieuw een fotograaf op bezoek. Dit maal
een goeie kennis van Kees. Ook Ardie verscheen met een kritische noot zo hier
en daar ten tonele. We hebben samen wat Grieloefeningen gedaan. Hij wil de
komende dagen helpen bij drukte als er ook in de zeereep gevangen wordt. We
hopen dat het nodig blijkt!
De vangploeg van Schier, Kees van Kleef, Henri Bouwmeester, Aad v.d. Kamp en
Emmie en Leo Oudejans

Week 39
Zaterdag 25 september 2010
Steeds meer trek...
Er zat weer 4,5 mm regen in de meter en daar was aan het eind van deze dag 5
mm bijgekomen als resultaat van een cluster buien die in de middag
samenklonterde. De harde wind had een flinke hoeveelheid blad en hier en daar
ook elzenproppen achtergelaten. Aad en ik hebben zich de eerste ronde op de
vogels gericht en het blad geleidelijk in de loop van de ochtend samen met de
mestkevers in sectie 6 uit de netten gewerkt. Het waren maar heel weinig
Zwartkoppen en wat meer Roodborsten. Hoorbare trek was er ook van
Heggenmus en Zanglijster. Een paar maal vlogen er enkele Koperwieken boven
het Glop en er vielen er ook een paar in. De Koperwieken lieten zich echter nog
niet vangen. Minder dan de afgelopen dagen was Vink en Keep te horen. Eind van
de ochtend hadden we rond de vijftig verse vogels. Topper werd duidelijk de
Roodborst. In de middag kwam er af en toe nog een soortje bij. Leuk waren de
rietgorsjes en een Waterral die voor ons in het net sprong en dus ook via een
sprintje gescoord kon worden. In de berkensectie van sectie vijf hing samen met
twee Sijzen een heel groepje 1kj Staartmezen die alle nog ongeringd waren. Aan
het eind van de middag een flinke homp Houtduif in sectie 6. We sloten de dag af
met totaal 85 vogels, waarvan 72 verse vogels. De beide avondrondes leverden
alleen nog een paar Heggenmussen op. Zij kwamen aan het eind van de middag
tussen de buien door nog binnen. Er vloog vandaag een Sperwer door het Glop en
er was gedurende langere tijd een Grote Bonte Specht. De rallenkooien bleven
leeg. Ook vandaag waren er weer bezoekers, ook weer kennissen van Kees. Zij
hebben eerst in het Glop genoten van wat ter tafel kwam en vertrokken daarna
met geleende laarzen die deels lek bleken te zijn naar de zeerepers Henri en
Kees. Indien het weer het toelaat willen zij opnieuw naar de zeereep in een
poging meer te ringen dan in het Glop...
Kees van Kleef, Aad v.d.Kamp, Henri Bouwmeester, Emmie en Leo Oudejans
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Zondag 26 september 2010
Steeds meer trek...
Opnieuw een dag met bewolking en weinig wind. De verwachting was vanmorgen
al regen maar dat viel mee. Het was droog en het begon pas net na de middag te
regenen. Die regen hield wel aan tot donker, maar bleef meestentijds niet erg
intensief. Extra rondjes lopen dus en vrijwel elk rondje leverde vogels op. De
eerste rondes waren het vooral Roodborsten gemengd met een paar
Zwartkoppen. Vandaag
minder mezen en zelfs al
weer geen enkele Koolmees.
Ook de lijsterachtigen waren,
hoewel wel rondvliegend
boven het Glop, niet bij de
netten te vinden. In de
middag kwamen er in de
regen wel regelmatig kleine
groepjes Zanglijster en
Koperwiek binnen. We vingen
uiteindelijk drie Koperwieken,
waarvan ten minste één
duidelijke slaper.
In de middag werden we
verblijd met een Bladkoning
en uit sectie 6 drie
Houtduiven. Opmerkelijk
vonden we dat er vandaag
ineens weer vijf Fitissen op
de ringtafel belandden. Ook
het aantal Heggenmussen
was met tien goed. Uit een
grote groep van meer dan
100 Vinken die in de ochtend
ineens naast het meteoveld
op de grond en in de berken
zaten, vingen we er een paar
in sectie 5 en vooral 6. Op
diezelfde plek hoorden en
zagen we korte tijd een
Sperwergrasmus... Helaas
bleef het bij een
waarneming. Bij de ringtafel
zaten gedurende enige tijd
enkele tientallen Sijzen
gezellig te twitteren. De
Sijzen waren ook elders wel
hoor- en zichtbaar maar nog
steeds niet vangbaar.
Onze vaste bezoekster kwam
weer kijken of er nog wat bijzonders was te melden. Vervolgens verraste zij ons
met een plastic tas vol met prima nieuwe zakjes. Zij zijn in grote dank aanvaard
want als er ook in de zeereep gevangen wordt, is het aantal zakjes op de beide
werkplekken onderwerp van discussie, zo niet strijd geworden.
Voor de excursie was een opgave van 25 personen gedaan, al kwamen er wellicht
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door de regen 20 opdagen, er kwamen wel nog twee verstekelingen mee. Zij
genoten van een behoorlijk aantal zeer afwisselende soorten waaronder ons logo
en de Houtduiven. Zij gingen in de inmiddels gestage regen zeer tevreden naar
huis met achterlating van 5 sponsorbijdragen en fooi. Evert Jan was tijdens de
excursie ook aanwezig en bracht onder andere met een brede smile twee van de
Houtduiven binnen. Aad v.d. Kamp vertrok met de vroege middagboot weer naar
Duitsland maar komt over een paar dagen weer terug. Indien de regen op tijd
weggetrokken is, wordt de zeereep weer in gebruik genomen. Ardie heeft zich
aangemeld om hier in het Glop te assisteren.
De vangploeg: Kees van Kleef, Henri Bouwmeester, Emmie en Leo Oudejans
Tussentijds bericht
Volgers van het dagboek zal het opgevallen zijn dat we sinds zondag taal noch
teken van ons hebben laten horen. Oorzaak is een echte fall van trekvogels:
maandag al 575 exemplaren en volgens de laatste telefonische berichten dinsdag
tegen de negenhonderd! De ringers zijn nu (dinsdagavond vijf voor tien) de
laatste vogels aan het wegringen en gaan dan eten. Daarna wil men de
dagverslagen gaan schrijven... We wachten af.
Vriendelijke groet, Evert Jan

Maandag 27 september 2010
Fall!!
De dag begon zwaar bewolkt met een vette miezerige motregen. De verwachting
voorspelde een stevige oosten wind maar het bleef bij een zwakke tot matige
wind die eerst variabel was en later overwegend oostelijk werd. De zeereepploeg
had er vannacht vanwege motregen en de voorspelling maar vanaf gezien te
gaan vangen. Kees was toch present met de koffie en Henri haalde de schade van
de nachtrust kennelijk even in want hij verscheen niet op het ochtendappèl. In de
eerste ronde hingen in de beide bossecties weinig vogels maar al direct
daarbuiten bleken vogels te hangen, vooral Roodborst en wat later zagen we ook
regelmatig binnenkomende Zanglijsters om ons heen in de netten komen. De
aantallen werden meer naar achteren toe in de secties vier en vijf steeds hoger.
Ik besloot Henri uit z’n bed te bellen met de vraag om met extra zakjes naar
achteren te komen.
De inmiddels flinke
bundels vogels gingen we
in snel tempo van een
ring voorzien zonder alle
gebruikelijke biometrie
op te nemen. Henri
bracht vervolgens een
flinke voorraad nieuwe
vogels met de
mededeling dat het nog
steeds stevig doorliep. In
de loop van de morgen
werd ook zichtbaar dat er vooral vanuit het zuiden en in mindere mate ook uit het
westen aankomst was van flinke aantallen Zanglijsters. We konden het goed
bijhouden, maar rond twee uur in de middag begon een lang aanhoudende
‘hagelbui’ van Heggenmussen. Bij tientallen tegelijk ploften ze om je heen uit de
lucht, zaten vlak om te heen op het pad en in de struiken en belandden ook in
toenemende aantallen in onze netten. Dat gebeurde eerst vooral in de secties
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drie en vier maar wat later ook in zeven en acht. Het was niet zo dat deze vogels
in slechte conditie waren. Ze hadden best verder kunnen vliegen maar wilden van
wege het weer kennelijk naar de grond. Later in de middag pakte Henri een
Heggenmus die alleen aan z’n ring vastzat aan het net, en ja hoor, een
Stavangerring. Daarmee hadden we een stevig bewijs van de door ons al
bedachte herkomst van deze vogels.
De laatste avondrondes leverden nog steeds Heggenmussen op en in toenemende
mate ook Zanglijsters die het eiland dus niet verlieten maar kwamen slapen. Kees
had inmiddels ook ineens geheel onverwachts met een 1 kj Roodmus in z’n
handen gestaan. Een nogal kleurloze maar toch heel mooi getekende vogel met
de dubbele vleugelstreep. De dag eindigde zo met een fors aantal van 253
Heggenmussen en 104 Roodborsten en met maar liefst 92 zanglijsters. Best druk!
We hadden te maken met een klassieke fall. Een storing met mist en meest
tamelijk lichte regen aan de noordrand lag die dag vrijwel stabiel over Nederland
en de wolkenband lag net tot even ten noorden van de waddeneilanden. In zuid
Noorwegen was het prachtig rustig en zonnig weer en in Midden-Scandinavië was
het met 10 cm verse sneeuw en al matige vorst in de nacht ineens winters. Dat
bracht ons een stroom vertrekkende vogels die geen zin hadden bij aankomst in
Nederland nog in de mist en motregen door te vliegen. Zij kwamen in de loop van
de morgen en middag in een relatief smalle zone massaal naar de grond. Wij
plukten daar vandaag de vruchten van.
Toen we ’s avonds gingen kijken hoe het weer zich zou ontwikkelen bleek dat de
situatie nog steeds stabiel was en dat de wolkenband zich naar het oosten toe
verder uitbreidde tot voorbij Noord-Polen... Het bleek ook dat deze storing met
regen de doortocht over de Noordzee naar Engeland blokkeerde. Wij waren
redelijk moe van deze enerverende dag en gingen ‘op tijd’ naar bed. We hebben
een opgewonden voorgevoel voor de dag van morgen... Zou die verwachting
uitkomen??
Groet, Leo Oudejans c.s.

Dinsdag 28 september 2010
De wonderbare vogelvangst
We begonnen deze dag met het vertrouwde eerste rondje vanaf kwart over
zeven. Al direct werd duidelijk dat er opnieuw veel vogels waren. Alles buiten de
bossectie hing mooi vol met dit keer Roodborsten. We hebben direct hulptroepen
opgeroepen. Dat was in eerste instantie één man extra in de persoon van Arie
Vlijm en later kwam
Ardie ook vragen of het
zin had om te
komen. Met veel
inspanning konden we
het leeghalen en
inkloppen een beetje
bijhouden. Ook
vandaag waren er weer
enorm veel Heggenmussen. Ook 46
Tjiftjaffen is een leuk
aantal. Opmerkelijk
genoeg bleven ook
vandaag weer de
Zwartkoppen sterk
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achter. Zelfs in de laatste rondes tegen de avond bleven er nog steeds enorme
aantallen vogel in de netten vliegen. De voorlaatste ronde leverde extra vogels op
door een laag over het Glop vliegende Havik. De alom aanwezige Sijzen lieten
zich niet of beter nauwelijks pakken. Het totaal bleef onder de tien.
Onze eerste twee rallenkooirallen staan al wel in het overzicht. Echter bijzonderheden zoals een buitenlandse ring of een roodmus zoals gisteren ontbraken
vandaag. De waarnemingen van vandaag zijn wat buiten beeld gebleven. Onze
aandacht was wat meer op de netten gericht... In de netten vingen we wel een
zeer bleke Zwartkop, waarover op ringersnet inmiddels een stevige discussie is
ontstaan: is dit Sylvia atricapilla dammholzi, of niet?
We hebben er een
fotopagina
(http://www.vogelringschie
r.nl/zwartkop2.html) aan
gewijd. Overigens ligt het
om diverse redenen (waarvan de voornaamste het
volkomen afwijkende verspreidingsgebied is) meer
voor de hand dat we hier
met een kleurvariatie van
doen hebben. Daarvan zijn
er al meer gevangen, ook
door ons
(http://www.vogelringschie
r.nl/zwartkop.html).
Het was leuk om deze historische dag mee te kunnen maken. Teamgeest van een
paar mensen doet je goed en dan kun je meer dan je denkt dat je kan. De vogels
waren vrijwel allemaal in goede conditie en ook de onze bleek beter dan
sommigen veronderstelden. Wij maken ons klaar voor morgen, waarbij zelfs de
helft van het aantal vogels van vandaag al een drukke dag oplevert.
Met dank aan Arie Vlijm en Ardie Noorman groet de vangploeg jullie. Kees, Henri,
Emmie en Leo

Woensdag 29 september 2010
Een betrekkelijk rustig dagje
In ons vorige verslag schreven we dat als het vandaag de helft zou zijn van
gisteren, dan zou dat nog een topdag zijn. Zou ja, want dat is het ook
geworden. Vanochtend was het helder met alweer heel veel trekroepjes van
vooral Heggenmus, Zanglijster, Vink en Sijs. In de eerste ronde zijn er al weer
veel vogels, maar met meer afwisseling dan gisteren. Opmerkelijk was het
voorkomen van honderden Sijzen in de hoge bomen die vrijwel niet omlaag
kwamen, We vingen er toch nog 52 stuks. De zware dauw die gisteravond laat in
de sectie 4 op de netten lag was vanmorgen vrijwel verdwenen. Helder, met
weinig wind en het bleef de gehele dag droog met regelmatig flink zon. De
vangsten bleven doorlopen en mooi gespreid over de dag zodat we het gevoel
hadden van een rustige dag.
Leuke vangsten waren een late braamsluiper, een Grasmus en een Boomkruiper
in sectie 8. De negen Goudhanen waren slechts een zwakker afspiegeling van wat
er om ons heen te horen was. Ook vandaag hebben Ardie Noorman en Adrie Vlijm
weer geholpen. Beide in de ochtend en Adrie ook nog tot laat in de middag.
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We verzorgden
ook nog een
excursie met 13
opgaves en in
werkelijkheid 15
deelnemers
(allen adult).
Alweer groot
enthousiasme,
veel vogels over
tafel en zeven
sponsoren met
nog aardig wat
euro’s fooi. De
dag eindigde
opnieuw in een
eindsprint van
Sijs, Keep en
Vink. Een
prachtdag met 24 soorten en 410 vogels, waarvan 364 vers. De bezorgde pizza’s
smaakten ons om 21.15 uur extra lekker...
Gegroet en morgen nieuwe kansen, de vangploeg, Leo, Emmie, Henri en Kees.

Donderdag 30 september 2010
Eindelijk tijd om vogels te kijken
Vandaag begonnen we helder met een beetje koude oostenwind van 2 à 3 Bf.
Weinig dauw op de netten en direct alweer volop vogelgeluidjes in de lucht boven
ons. Veel Vinken en in mindere mate Kepen en enorm veel Sijzen lieten zich
horen. Het waren vooral slapers en weinig wegtrekkers. Zanglijster liet zich ook
horen en zien als voornamelijk terugvliegend in oostelijke richting. In de eerste
ronde van 65 vogels vooral Zwartkop, Heggenmus, Zanglijster en een paar
Merels. Later in de morgen bleef het voor het uit het zuidwesten naderende
regenfront uit, doorlopen met vooral Sijs, Vink, Tjiftjaf en in mindere mate ook
Keep. Er ontstond opwinding bij een Porseleinhoen uit de rallenkooi van sectie 4.
Het bleek onze derde ooit. Voor de middag kwamen er ook nog twee Houtduiven
binnen en een paar Koperwieken. Een vlucht Sijzen hing ineens op de bekende
plek even voorbij het Ebelbruggetje. Totaal zaten er drie Waterrallen in de kooien
plus een retourtje van eerder dit jaar. In de avond vlak voor de buiige regen
startte, hadden we nog een paar vette rondes met Koperwiek, Vink, Keep
Heggenmus, Roodborst en Zanglijster. De eindstand bleek daarna toch alwéér op
een onverwachte hoogte van 286 verse vogels en ook nog 34 retourtjes. Zo
voegden we nog een dag toe aan de reeks die al bijna drieduizend vogels
opleverde in minder dan 14 dagen. Daar gaan we morgen zeker overheen. Ardie
Noorman kwam langs om te helpen samen met een oud-collega en Adrie Vlijm
was alweer de hele dag actief. Kees van Kleef verliet ons tot ieders verdriet en
Aad v.d. Kamp kwam uit Duitsland terug.

Vrijdag 1 oktober 2010
Zware jongens
Onze laatste volledige ringdag begon droog met ijle laaghangende bewolking en
het voelde heel zacht. Er lag weinig dauw op de netten. In de lucht bleek het heel
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rustig te zijn met trekgeluidjes. De slapende Vinken en Sijzen groepen werden
wel duidelijk hoorbaar wakker. Het eerste rondje was al direct succesvol maar
vooral door Zwartkoppen. Een Waterral kon Henri na een stevige sprint in het net
vatten voor het kruispunt met baan 7 en 8. In de tweede ronde werd het aantal
Zwartkoppen groter maar er kwamen ook duidelijk Vinken bij. Elke volgende
ronde was goed voor een flink aantal vogels. Zo groeide ons dagtotaal opnieuw
uit tot een respectabel lijstje. We eindigden met 278 vogels waarvan 244 vers en
met totaal 23 soorten. Een van de twee Grote Bonte Spechten was een jong en in
zeer slechte condtie. De vogel kon nauwelijks meer vliegen, had veel zwarte
houtmieren op zich lopen. Hij woog zo weinig dat de pc het gewicht niet goed
vond. De vogel bleef onder aan een boom stil zitten en na een uurtje was hij
dood. Gisteravond hadden we vlak voor donker een tweetal goede rondes en ook
vandaag ging dat goed. Er zit een slaapplaats van Keep en Vink dicht achter
sectie 5. Velen (honderden) zochten deze slaapplaats op en een aantal wisten
daarbij de netten niet te ontwijken. Dat betekende opnieuw een goede
avondronde van circa 60 vogels. Het waren vooral Keep en Vink en in mindere
mate Sijs. De Vinken waren groot en bijna allemaal in buitengewoon goede
conditie. Veel Vinken waren bovendien behoorlijk aan de maat. Dat gold
eveneens voor de Kepen. Het maximale gewicht van een Keep man bedroeg 30,4
gram. Meerdere mannen Keep waren rond de 30 gram. Zware jongens bevonden
zich eveneens onder de Heggenmussen. We zagen ook vandaag weer weinig
roofvogels. De groepen Brand- en Rotgans die verblijven in de graslandpolder
groeien met de dag. Het aantal rallen in het Glop is toegenomen de laatste
dagen, ondanks dat het meer en meer droogvalt. Ardie kwam vandaag taart
brengen voor bij de kofie vanwege het Porseleinhoen van gisteren. Vooral Aad
heeft vandaag ook de 183 gevangen vogels uit de zeereepvangst van gisteren
nog in de pc geklopt. Hulde want morgen komt het er niet van en dus blijft het
werk nog langer liggen dan verstandig is. De vangploeg gaat slapen om morgen
de laatste loodjes ook nog aan te kunnen!
Henri Bouwmeester, Kees van Kleef, Aad v.d. Kamp, Emmie en Leo Oudejans

Week 40
Zaterdag 2 oktober 2010
Wisseldag
De vangploeg van Leo en Henri c.s. begint hun laatste ochtend met wat miezerig
motregenweer. Maar toch staan er bij aankomst van Jos, Ingrid en André al weer
ruim 60 vogels op de teller. Om een uur of 12 nog een klein Sperwer-mannetje.
De ploeg van Leo en Henri verlaat na een historische week het eiland. André van
Loon, Jos van de Staaij en Ingrid de Nobel nemen het over. Het weer klaart
lekker op. De rest van de dag vangt het redelijk door, met wat oplevinkjes, ook
tijdens een excursie met een collega van Jos en zijn Vogelwerkgroep Gemert. Aan
het eind van de middag ook nog een Bladkoning en de slaaptrek leverde weer
redelijk wat vinken en kepen op. Als het echt donker is en de laatste vogels weg
zijn begint het te regenen. Vannacht trekt dat allemaal over hopelijk.
Waarneming: één IJsgors overtrekkend.
Groet, André, Jos en Ingrid
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Zondag 3 oktober 2010
Stilte na de storm
De dag begint winderig, en eigenlijk waait het de hele dag wel zo’n 4B uit ZZW.
De regen is vannacht overgetrokken. Het klaart af en toe op en het wordt ronduit
warm. Op 3 oktober om 20.00 nog in een shirtje zonder jas buiten rondlopen...
Er zijn Sijzen en Kepen in de lucht maar de eerste ronde levert, gemeten naar de
standaard van vorige
week (...;-)) maar weinig
vogels op: 20. Maar de
hele dag door blijft het
aardig doorlopen, en met
name de Sijzen blijken
het heel aardig te doen.
De enthousiaste
excursiegangers (8
personen, waaronder bij
toeval een collega van
André, en 1 juveniel)
konden een leuk
spectrum aan soorten
bewonderen, waaronder
een Boomkruiper en
Sijzen. De slaapbewegingen leverden
weer kepen en vinken op
in sectie 4 en 5. Het
aantal adulten bij zowel
Keep als Vink vond ik
opvallend hoog.
Waarnemingen:
meerdere groepen
Kolganzen arriveerden
gedurende de hele dag
vanuit het noorden en
vlogen ook door.
Groet, André, Jos en Ingrid

Maandag 4 oktober 2010
Sijsjes lijmen
Vandaag is het rustig weer, met hoge bewolking en weinig wind.
Maximumtemperatuur ca. 20°C! Er klinken al meteen Sijzen en Vinken in de
lucht. De eerste ronde levert ruim 30 vogels op. Ronde twee hangt er veel, vooral
Sijzen op de grens van sectie 2 en 3, maar ook Zwartkoppen en Roodborsten,
Goudhanen en Vinken. Bij terugkomst hangen er bovendien ruim 30 Sijzen in
sectie 1! Het is dus even druk en dat blijft zo tot ongeveer 13.00 uur. Daarna valt
het behoorlijk stil, met kleine rondjes. De teller stopt uiteindelijk op 287 vogels
(inclusief terugvangsten).
Groet, André, Jos en Ingrid
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Dinsdag 5 oktober 2010
Sijzen in de min, Zwartkoppen en Vinken stabiel
Rustig herfstweer, meestentijds 8/8 bewolkt, soms even een opklaring, wind
ZW 2-3, 18°C. De eerste ronde levert zo’n dertig vogels op. Zwartkoppen, Sijzen
en Vinken vormen de topdrie, waarbij er duidelijk minder Sijzen zijn dan de twee
dagen hiervoor. Ook Pimpelmezen doen een duit in het zakje. De hele dag zijn er
redelijke rondjes en de slaapbewegingen leveren een prima slotronde op. Hier
zaten weer een paar Kepen bij, waaronder eentje met een joekel van een
volgezogen teek op de wang. Deze is vakkundig verwijderd en aan de alcohol
toevertrouwd. Martin Duisterwinkel miste hem net, hij was hier gister en eerder
vandaag om de tekenoogst van september op te halen. Eindstand van vandaag is
214, waarvan 185 vers geringd.
Groet, André, Jos en Ingrid

Woensdag 6 oktober 2010
Business as usual
De ochtend begint droog maar behoorlijk winderig, Zuid 4. Tussen 11.00 en
12.30 af en toe een licht buitje; na 16.30 wat lichte regen, maar toch overgaand
in wat gestagere regen tegen de tijd dat de slaapvogels binnenkwamen. Dat was
even achter elkaar doorlopen. Koperwieken zijn er nog steeds nauwelijks. Vinken
en Zwartkoppen nemen nu af, van de Sijzen resteren nog wat kneusjes, de
Goudhanen zitten duidelijk in de lift met 33 stuks. Vinken zijn wel onveranderlijk
lekker vet. Vijf adulte excursiegangers zijn getuige van het ringen van enkele
gemiddelde oktober-soorten, waarbij de Goudhaan de favoriet blijkt. Kortom, de
opwinding van vorige week is weer vergeten en we gaan over tot de orde van de
oktoberdagen. Maar het blijft spannend!
Groet, André, Jos en Ingrid

Donderdag 7 oktober 2010
Zilverdraden in het Glop
Doodstil. Dat is het op deze donderdagochtend. Mistig, geen blad beweegt. Voor
het veldlab hangt een spindraad van zeker tien meter, van de boom naast de
deur tot de
lijsterbes op de
hoek van het
oprijpad.
In twee netten
van het lange
deel van sectie 6
loopt een
curieuze
horizontale
zigzagbaan van
blijkbaar iets
afwijkend garen
waarop hele
kleine druppeltjes zijn
gecondenseerd.
Het leken
aanvankelijk
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zelfs ijskristalletjes, maar zo
koud was het
toch nog niet
geweest.
In de meeste
netten hangen
ook herfstdraden, evenals
dwars over de
looppaden langs
de netten. Ach
ja, bij minder
vogels dan je
sinds enkele
dagen gewend
bent ga je op
andere dingen
letten. Om 11.00
was de mist
opgetrokken en begon het wat meer te vliegen. Vinken zijn de hoofdsoort
vandaag, als enige in de dubbele cijfers en de helft van het aantal vers geringde.
Maar de aantallen zijn niet groot. We krijgen bezoek van Jean Arnhem (broer van
wijlen Roger Arnhem), Belgische ringer en plaatsvervangend hoofd van het
Belgische ringwerk, en echtgenote. We hebben een gezellig gesprek bij een kopje
koffie en hij loopt een rondje mee. De eindstand van vandaag is 80 vogels
(inclusief terugvangsten).
Groet, André, Jos en Ingrid

Vrijdag 8 oktober 2010
Nieuw golfje Roodborsten
De ochtend begint met een aardige bries uit het oosten. Er is nieuwe aanvoer. De
eerste ronde telt 40 vogels, de helft van het totaal van gister. De meeste zijn
Roodborsten en opvallend genoeg zijn er geen Vinken bij (terwijl die hier nog wel
geslapen hebben en gister in de avondronde binnenkwamen). De excursie van de
Stichting Vogelreizen, verplaatst naar 14.00, omvatte 15 enthousiaste personen,
waarvan de helft ook nog een strengetje sponsorde. De hele dag bleven we goeie
rondjes lopen en het totaal vandaag kwam uit op 212, met als toppertjes
Roodborst (47) en Tjiftjaf (28). In de loop van de middag en in de avond toch
weer de nodige Vinken en Kepen. In de avond wordt het fraai helder en valt de
wind weg.
Groet, André, Jos en Ingrid

Week 41
Zaterdag 9 oktober 2010
Wisseling van de wacht
Een zeer goede eerste ronde van 92 vogels. Met dank aan Frank Majoor en
Gerard Troost voor de assistentie. Ging nog lekker door met doortrek en
vangsten. Om 11.00 uur zijn de Zwollenaren gekomen. De groep is groot maar zo
ook de verwachtingen. Wat wil je ook met dat aantal van de afgelopen weken.
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Iedere ronde met veel vogels resulterend in een eindtotaal van 271 ‘versch ende
retour’. Om 15.00 uur de vogelwerkgroep Amersfoort op bezoek gehad. Erg
enthousiast en veel sponsoring van ringstrengen. Gezien de drukte hebben wij bij
dezen besloten om de dagverslagen af te schaffen en over te gaan tot een
weekverslag... Grapje.
Groet Peter, Arjen, Bert, Julie, Fenny, Hylke en Vera

Zondag 10 oktober 2010
De russen komen...
Eerste ronde met constante aanvoer van 105 vogels welke om 10.00 uur
weggewerkt zijn. Behalve het voornamelijk algemene grut laat ook een Houtsnip
zich vangen. Tweede ronde aanzienlijk minder, maar het loopt door. Goudhaan en
Koperwiek komen ’s ochtends massaal aan. De dag begint fris, maar het wordt
sneller warm met een helder blauwe lucht. Tijdens rondje twee wordt een
Waterral gehoord. Deze verwachten we met een speciale techniek op korte
termijn te grazen te nemen. Na drie rondjes staat de teller al op 148, met
Goudhaan als koploper. Ook een Braamsluiper konden we vandaag verfraaien
met een mooi ringetje. Om 14.00 uur een excursie gehad met 10 enthousiaste
mensen, waarvan Bert aan acht rijpere dames een ‘string’ heeft verkocht. We
hebben ze onder andere een Gekraagde Roodstaart kunnen laten zien. De rest
van de middag vangt het redelijk door, met de laatste ronde nog een opleving
met 55 vangsten met veel Vink en Koperwiek. Tevens in deze ronde nog een
Grote Goudvink, maten van vleugel en staart onmiskenbaar. In het bos bij sectie
2 een Ransuil tijdelijk in het net, maar net te tijdelijk om een ring te krijgen.
Overige waarnemingen: Sperwer boven het bos en Waterral gehoord en gezien
bij sectie 8.
Groet Peter, Arjen, Bert, Vera, Hylke, Julie en Fenny

Maandag 11 oktober 2010
De russen zijn er
Er wordt gestart met het vrijlaten van alle logés, waaronder de Grote Goudvink.
De eerste ronde levert direct weer een volle kapstok op, maar het aantal haalt
het niet bij gisteren. De eerste ronde levert uiteindelijk 58 exemplaren op. Wel
zitten er de eerste Vuurgoudhaantjes tussen – altijd leuk – en zoals verwacht
eveneens enkele forse Borissen met snor. De tweede ronde zakt het duidelijk in,
maar wel een zeer lichte Boomkruiper (of een boomschors volgens aspirant
vogelaar Julie). Bert denkt aan een Taigaboomschors, maar al gauw wijzen alle
determinatiekenmerken naar een ‘gewone’ Boomkruiper. Het betreft een
terugvangst en het blijkt dat de afgelopen vijf keer dat het diertje gevangen is (in
2009 4x en in 2010 1x) ook juist is gedetermineerd. De zon komt inmiddels
boven de bomen uit en het warmt nu sneller op. Rond het Glop veel Vinken. Rond
een uur of 12.00 vangen we een verse Waterral (een dame) in de inloopkooi bij
net 8. Dit is nog maar het begin want vanavond gaat het rallenknallen
beginnen! Einde van de middag een Sijzenpiekje en een juveniele Sperwer-man.
De meeste Merels hebben nu de oostelijke kenmerken – vleugellengte >130 mm
en gewicht >110 gr – de Russen zijn er dus nu echt. Hoe kan het gaan. Tot voor
kort was een vangdag met ongeveer 100 vangsten een topdag. Nu hebben we
250 vangsten en is daarmee de minst goede dag tot nu. We zijn zeer tevreden
met deze aantallen. De hele dag veel werk. Tot 12.00 uur het rallengeluid laten
draaien (vandaar het late verslag). Heeft echter nog niet geleid tot extra
activiteiten van de rallen.
46

Bijzonderheden: Op het eiland heel veel Vinken, Kepen en Koperwieken. Rond net
4, 5 en 6 al twee avonden een egel. Grootmazige netten in paardenweitje zijn
voor roofvogels en (grotere) lijsters prettig, maar de kleinere soorten als Vink en
Keep komen er erg in vast te zitten (onprettig voor de vogels zelf).
Groet Peter, Arjen, Bert, Vera, Hylke, Julie en Fenny
Dinsdag 12 oktober 2010
De aantallen blijven hoog
De dag begint weer als vanoud en we zwaaien de vier logés uit. De eerste ronde
heeft een totaal van 55 vogels (50/5) met veel Merel (14/2) en Roodborst (13/2).
Een klapper blijft nog even uit, wel horen we weer een Waterral langs de baan.
Rond een uur of elf komt Fokke Tuinstra even buurten met zijn vrouw, ze komen
ons komende zaterdag aflossen en vragen zich af of we nog wel wat vogels voor
ze over laten. Vanaf een uur of 12 zakt de vangst wat in en heeft Bert voor het
eerst even tijd om op zijn gemakje paddenstoelen te zoeken. Behalve de vangst
kakken ook de ringers wat in. De dames hebben ’s ochtends de zakjes (van de
vogels...) gewassen, dus die zijn weer heerlijk fris. ’s Middags komt er een
melding van een mogelijke Bruine Boszanger bij Vredenhof, een zoektocht heeft
helaas nog tot niets geleid. Morgen misschien het geluid van deze soort maar
eens laten knallen. Ook horen we continu een Kleine Karekiet, maar zien hem
niet... Om de 170-ste vogel van vandaag te vieren is er appelgebak, gemaakt
door de dames die een nabijgelegen appelboom hebben kaalgeplukt. Het eindtotaal komt uit op 252 vogels. Geen spectaculaire soorten vandaag, leuk waren
nog wel enkele Vuurgoudhaantjes, een Kleine Barmsijs en een behoorlijk aantal
Sijzen. Al met al een wat schrale oogst, we hebben het vermoeden dat we wat
verwend zijn... Stiekem zijn we dus eigenlijk best tevreden, wat een aantallen!
Groet, Bert, Peter, Arjen, Hylke, Vera, Fenny en Julie

Woensdag 13 oktober 2010
Spechten en pannekoeken
Tweede nacht rallengeluid gedraaid, tot nu toe echter zonder resultaat. Het
wachten is blijkbaar op de echte rallenvangers; Gerrit en Wil, die last ligt nu op
jullie schouders. De eerste ronde heeft een verrassend laag aantal vogels. Maar
blijkbaar hebben alle vogels uitgeslapen, want de tweede ronde is het alsnog
volle bak. Vervolgens zakt het echter toch weer in, maar het blijft de hele dag
doorvangen. Om 14.00 een excursie voor 16 personen (zeven strengen laten
sponsoren). Fokke en z’n vrouw komen nog een bakje koffie halen en hij brengt
ons nog enkele interessante vangmethodes bij die we de komende dagen maar
eens moeten uitproberen. Het weer is en blijft erg rustig met weinig wind. Om
18.00 uur komen twee mannen (Matty Berg en Onno den Boon) van de VU langs
voor de excursie van morgen en ze lopen enthousiast een rondje mee. Er schijnt
veel roofvogeltrek geweest te zijn vandaag, maar op het Glop krijg je daar helaas
weinig van mee (toch maar eens het bos en het gebouwtje weghalen...). Ondanks
de gevoelsmatig kleine oogst mogen we toch echt weer niet klagen met om 19.00
uur (voor het laatste rondje) rond de 200 vogels. Het lijkt er echter wel op dat de
vogels zo langzamerhand op zijn. Wel levert het nog een Grote Bonte Specht op,
door het atypische verenkleed moeilijk op leeftijd te brengen. Ook vandaag
discussie over determinatie van Merels (leeftijd en sexe). Tijdens het laatste
rondje een vergelijkbaar beeld als de rest van de dag, maar toch nog dik 10
Koperwieken. Het koelt nu sterk af, we gaan dus maar gauw aan de
pannenkoeken. Hylke en Vera nemen de boot van 18.30 uur.
Groet, Bert, Peter, Arjen, Fenny en Julie
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Donderdag 14 oktober 2010
Sau! sijzen
De dag begint erg mager met slechts vijf vogels. We vrezen dan ook dat de
dalende trend in het aantal vogels wordt doorgezet en wijten dit aan de
veranderde weersomstandigheden. Gelukkig is de tweede ronde toch weer een
stuk beter en loopt het vervolgens de hele dag wel aardig door. Tijdens de
excursie van 11.00 met potentiële studenten van de VU-Amsterdam kunnen we
gelukkig dan ook aardig wat vogels laten zien. Vooral de Sijzen doen het vandaag
goed, we komen uit op 84 exemplaren!
Twee enthousiaste voorbijgangers met wat vragen over een gevonden duivenring
kunnen we behalve Sijzen ook nog een aantal andere vogels laten zien,
waaronder verschillende grote Borissen en Natasja’s. Het merendeel van de
Merels van vandaag komt (op basis van de vleugellengte en gewicht)
vermoedelijk uit oostelijke streken. Als blijk van dank voor de spontane privéexcursie sponsoren de bezoekers nog een ringstreng. Ook is studente Irene nog
weer langs geweest... al het mannelijk in rep en roer. ’s Avonds vangen we nog
een Houtsnip die we kunnen strikken door te posten bij de netten, dit posten was
eigenlijk bedoeld om wat extra lijsterachtigen te vangen maar dit is natuurlijk een
leuke bijkomstigheid. Dit lijsters vangen lukt trouwens ook aardig, met name de
Koperwieken laten zich goed vangen.

De krent van de dag is een groepje van zes Witkopstaartmezen (zie foto’s) die we
uit netje 9 weten te pulken. Het programma kent helaas geen Witkopstaartmees,
zodat we ze in eerste instantie moeten invoeren als Staartmees. Dit zullen we
uiteraard nog even aan (laten) passen.
Ook nog vermeldenswaard zijn de drie Kleine Barmsijzen die we vandaag vangen,
dat lukt ons niet dagelijks. ’s Avonds gaat de rallendisco weer aan, tot nu toe
helaas nog met weinig resultaat. We sluiten de dag af met een aantal
overheerlijke pizza’s. Met weer een dag boven de 200 hebben we dit naar ons
idee wel verdiend!
Overige waarnemingen: Dwerggans in de polder en (nog een) Witkopstaartmees
ten noorden van Vredenhof.
Groeten, Bert, Fenny, Julie, Arjen en Peter
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Vrijdag 15 oktober 2010
Natte afsluiting
Ruiger weer met meer wind en regen. De eerste ronde levert slechts 15 vogels op
maar dat is wel drie keer zoveel als gisteren dus... Tot 12 uur af en toe een bui
en weinig vangsten. Nu een groepje van zeven Staartmezen gevangen, vleugels
duidelijk korter (<61 mm) dan de Witkopstaartmezen (64 mm of groter) van
gistereren (Svensson noemt dat ook als kenmerk). Gezien de geheel witte kop en
nek, de scherpe rand in de nek met de donkere rug en de grote vleugelmaten zijn
wij er zeker van dat het Witkopstaartmezen zijn. ’s Middags gestage regen dus
we lopen bijna constant rondjes. Af en toe vangen we iets. Evert Jan en Ardie
komen nog even op bezoek. Ze zijn zeer gespitst op de nieuwe baan(onder)soort
van gisteren. Eigenlijk zijn ze nog het meest geinteresseerd naar de tractatie die
daar bij hoort. Vanavond dus naar van der Werf. Vandaag duidelijk minder trek
dan de afgelopen dagen. Gezien de extreme vangsten van de afgelopen weken
vraag ik me af of er nog vogels op Schier zijn zonder een VT-ring!! Toch aan
Ardie en de Friezen veel succes toegewenst met hun komende vangweek. Het
laatste rondje levert nog de nodige Koperwieken op. Uiteindelijk toch nog over de
100 vogels. Al met al een fantastiche week gehad met bijna 1500 vogels.
Groeten, Bert, Fenny, Julie, Arjen en Peter

Week 42
Zaterdag 16 oktober 2010
Alea iacta est en no sil it heve!!
Door het onstuimige weer veel blad in de netten. Toch een eerste rondje van 20
vogels. Daarna continu gelopen vanwege het onstuimige weer en de zware buien.
Pas na 10.30 uur kregen we de gelegenheid de vrachten blad en de vele
elzenproppen te verwijderen. Net 2 en 0 hebben we gesloten tot de wind (kracht
6) afneemt. Tegen de middag klaart het op; de vogels druppelen door, de wind
blijft door staan. De laatste ronde levert nog 47 vogelen op. André Duiven en een
‘pakesizzer’ van Fokke, met zijn vriendin komen de ploeg nog even versterken en
moeten uiteraard mee-eten. We kijken niet terug maar gaan vol goede moed op
weg naar...???
De Friese ploeg: Catharinus Monkel, Fo en Fokke Tuinstra, Tryntsje en Ype Albada
en Ardie Noorman

Zondag 17 oktober 2010
Het druppelt lekker door
De vogels lieten ons niet in de steek en het liep de hele dag leuk door met
voornamelijk Sijs en Koperwiek. De kleinzoon van Fokke was er met zijn Wianda
alweer vroeg bij en Gea kwam tijdens de koffie inspecteren of alles onder controle
was. Voor de excursie waren 11 personen opgegeven. Het uiteindelijke gezelschap bestond uit 12 adulten en 8 juvenielen. Er werden nog drie strengen
geadopteerd. Het weer was vandaag prima: fris en windstil, half bewolkt. Geen
noemenswaardige waarnemingen. Voor de komende week nog een aantal
excursies geboekt. Vandaag is ook vogel 9000 geringd voor dit seizoen. De
laatste ronde bracht de verwachte opleving en we eindigen met een totaal van
203 vogelen. Nu is het koud en windstil; stilte voor de storm(en) die
aangekondigd zijn. Een Kerkuil verstoort nog even de stilte.
De Friese ploeg
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Maandag 18 oktober 2010
Ongewenste commensalen
De dag begon met een prachtige rode zonsopgang en een stevige westenwind.
Om negen uur was het reeds volledig bewolkt, maar het vangen ging gestaag
door. Op het eind van de dag konden we toch nog 124 vogels noteren. Een
teleurstelling was er ook. In sectie 9 waren twee mooie lichte Buizerds bezig met
het verorberen van een Koperwiek. Ondanks de snelle sprint van Ype waren we te
laat. De excursies waren wat ongelijk verdeeld, in de ochtend waren er 20 en
’s middags nog vier van de vogelwerkgroep Uden. Twee strengen werden
gesponsord, waarvoor onze dank. Secties 2 en 6 hebben we gesloten in verband
met de verwachte weersomstandigheden. En morgen zien we wel weer.
Met een hartelijke groet, de Friese ploeg

Dinsdag 19 oktober 2010
Meer mensen dan vogels
Na een onstuimige nacht de secties 1, 2, 0 en 6 opengeschoven. De el(s)lende
viel mee. De jarige Ype werd verrast met slingers, taart en familie. Binnen was
het een drukte van belang, in tegenstelling tot de ringtafel; af en toe een
vogel. Buiten het Glop waren veel Vinken en Kepen. De Sijzen en Koperwieken
zijn massaal vertrokken. We vingen een Koperwiek terug die gisteren werd
geringd. Deze was in één nacht 5 gram afgevallen. Om 11.00 uur kwam er een
groep van 26 personen van de JNM. Gelukkig hadden we een enkele vogel om te
ringen. De reacties op het hele gebeuren waren positief. Vandaag werden ook
nog twee strengen gesponsord. Uiteindelijk zagen we vandaag meer mensen dan
vogels. Aan het eind van de middag hadden we nog twee Waterrallen. Hopelijk is
het morgen weer anders.
Met een hartelijke groet, de Friese ploeg

Woensdag 20 oktober 2010
Een huishoudelijke dag
De dag begint onstuimig als vervolg op een onstuimige nacht. Vrachten blad,
maar de el(s)lende valt alles mee. We besluiten alle secties open te laten. De
eerste ronde was zeer rustig en dit geeft de gelegenheid nog enkele opmerkingen
over de dag van gisteren te maken: Dinsdag de 19e werd er om 8.00 uur 10 mm
water uit de regenmeter verwijderd; heden om 8.00 uur was dat 5 mm. De
zwaarste koperwiek van dinsdag was 69,3 gram, de lichtste 49,5 gram. Er werd
een Pimpelmees teruggevangen die niet door ons was geringd; deze was op 9-62009 op de CES-locatie aan de Langestreek van een ring voorzien. Vandaag
arriveerden nog twee verwachte bezoekers, Pieter Tuinstra en Wim Poiesz, die
zich zeer verdienstelijk maakten met een culinair hoogstandje uit Sneek en met
het helpen verwijderen van de vrachten blad en talloze propjes die na de zware
buien van 16.00 uur in het net achterbleven. De netten 1, 2, 6 en 0 gesloten
vanaf 16.30 uur. De excursie van twee uur leverde 20 personen en drie
gesponsorde ringstrengen op. We hadden op dat moment een aardig palet vogels
om te laten zien en de reacties waren wederom zeer positief. Een groot deel van
de zakjes ontdaan van alles wat je niet in je zakje wilt hebben en vervolgens
maakten de dames zich nog geliefder door ze te wassen en te drogen. Alhoewel
het totaal niet erg rooskleurig leek vandaag, maakte de laatste ronde van 17
vogels veel goed.
Met een hartelijke groet uit het winderige Glop, de Friese ploeg
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Donderdag 21 oktober 2010
Lang gewacht, stil gezwegen, nooit gedacht, toch nog 112 gekregen...
De eerste ronde levert 16 vogels op waaronder twee Kramsvogels. Daarna is er
tijd voor koffie en rust. Om 10.45 uur moeten we weer aan de bak, want onze
gevederde vrinden wisten de netten weer te vinden. De rondjes waren in aantal
nog niet erg hoopvol, maar later op de middag namen de aantallen toch licht toe,
zodat we toch op het leuke aantal van 112 kwamen. We hadden dit vanmorgen
niet verwacht, ook gezien de aantallen van de voorgaande dagen.
Buiten het
Glop zijn altijd
nog Vinken en
Kepen en dus
niet in de
netten. Misschi
en kunnen we
morgen dit
aantal
evenaren.
De Fryske
Ploech

Vrijdag 22 oktober 2010
Siberische buien?
Zware buien kwamen over ons. Om 8.00 uur zat er 4 mm in de regenmeter, een
paar uur daarna 17 mm. De netten bleven open en er werd continu gelopen. In
de loop van de middag werd het droog. De netten zijn gesloten om 20.00 uur. En
het belooft weer een onstuimige nacht te worden. André Duiven en Gea Fokker
komen nog even op de koffie. Het resultaat van deze week laat zich niet
vergelijken met de afgelopen weken maar we zijn niet ontevreden: Verse vogels:
634, retour: 112. Geen bijzonderheden, of het moet een Merel-man zijn met een
vleugel van 140 mm. Op het eiland verder een groepje Pestvogels en via André
van Loon hoorden we dat vlak bij Vredenhof een Siberische Boompieper was
gezien. Tryntsje Albada is er nog even heen geweest en heeft de vogel ook
gezien. De Friese ploeg bestaande uit Fokke en Fo Tuinstra, Catharinus Monkel,
Tryntsje en Ype Albada en Ardie Noorman geven het stokje over aan de volgende
ploeg en sluiten de week met een voldaan gevoel af.
De Friese ploeg vertrekt vanwege omstandigheden morgen om 10.00 uur en de
aflossing, Kees Oosterbeek c.s., arriveren met de 10.30-boot.
De Friese ploeg
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Week 43
Zaterdag 23 oktober 2010
Aan de slag!
Na aankomst met de boot van 10.30 begonnen met het openschuiven van de
netten. Vanwege het onbestendige weer, veel wind en een stevig buienfront in
het vooruitzicht, alleen de secties aan de westkant van onze opstelling geopend.
Ondanks wind, regen en maar de helft van de netten ging het vangen best
aardig. Het Merelseizoen lijkt nu echt begonnen en van een vleugeltje van 140
mm kijken we niet meer op. Opvallende terugvangsten waren een eerstejaars
Buizerd bij de Ebelbrug (begin september geringd) en een rondje later en 5 meter
verderop één van de jonge Haviken van vorig jaar.
Kees Oosterbeek

Zondag 24 oktober 2010
Het spookt
Vannacht heeft het zwaar gespookt in het Glop. Dit was vanochtend dan ook
duidelijk merkbaar: omgewaaide bomen en netten vol elzenproppen. Ook tijdens
de eerste rondes stond er nog veel wind en vielen er stevige buien. We hebben
direct het geluid uitgezet en secties 7 en 8 snel gesloten, want deze woeien
tijdens windvlagen bijna plat in het riet. Tot het begin van de middag zijn we
bezig geweest met het schoonmaken van de netten en vingen we alleen wat
Merels in het
bos. In
overleg met
het
bezoekersce
ntrum
besloten om
de excursie
niet door te
laten
gaan. Om
een uur of
twee was de
wind
dusdanig
afgenomen
dat we weer
meer netten
konden
openzetten.
Om drie uur
stond alles
behalve
sectie 6 open
en kon het
vangen eindelijk echt beginnen. In eerste instantie was het rustig maar in de loop
van de middag namen de aantallen Merels toe.
Hoogtepunt van de dag was een mooie en overduidelijke Taigaboomkruiper.
Kees, Daphna, Leo en Corine
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Maandag 25 oktober 2010
We’re back to normal
De eerste volledige vangdag van de week. ’s Ochtends vroeg nog redelijk wat
wind en buien, maar rond 10.00 uur is de wind afgenomen tot 4-5 Bft en zetten
we ook de netten van sectie 6 open. De vangsten zijn uitstekend. Voor de lunch
al 70 vogels en ook daarna druppelen de Merels gestaag binnen. Na een stevige
avondpiek van slaaplijsters komen we eindelijk weer eens ruim boven de honderd
nieuw geringde vogels uit. Highlight van vandaag was de Grote Goudvink, een
eerstejaars vrouwtje. Helaas vingen we haar te laat in de schemering om er nog
iets fatsoenlijk fotografisch mee te doen. ’s Middags de tweeter bij sectie 7
vervangen en ook daar functioneert het geluid nu weer prima.
Kees, Daphna, Leo en Corine

Dinsdag 26 oktober 2010
Memorabel dagje met Bruine Boszanger als nieuwe baansoort
De dag begon zoals we onderhand gewend zijn: een hoop Merels tijdens de
eerste rondjes aangevuld met wat Koperwieken en wat ander gespuis. Het
hoogtepunt was uiteraard de vangst van een Bruine Boszanger in het rondje van
11.30, maar daarna was
het min of meer gedaan
met de vangsten.
In de loop van de
middag verdwenen de
meeste Merels uit het
Glop en ook tijdens de
schemering kwamen er
maar weinig slapers
terug. Vermeldenswaard
waren verder de vangst
van een ongeringde 1kj
Buizerd, een Grote
Barmsijs en een
Pimpelmees met een
vreemde ring. Er zitten
minimaal twee roepende
Waterrallen in het
terrein, maar de
waterstand is dusdanig
hoog dat de kooien diep
in het water staan en de
vangkansen daardoor
minmaal zijn. De
tussenstand ten slotte:
tot nu toe 9760 nieuw
geringde vogels in 2010.
Vandaag dus het aantal
van topjaar 2000
gepasseerd maar toen
vingen we niet in het voorjaar. Om het echt te evenaren hebben we nog zo’n 700
tot 800 vogels nodig.
Kees, Daphna, Leo, Corine en Symen
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Woensdag 27 oktober 2010
Drie en een halve vogel per bezoeker
Wat vogels betrof was het een rustig vangdagje in het Glop. De Merels lieten het
in de eerste ronde nog afweten, maar vanaf de tweede waren ze weer volop
aanwezig. Ook vanavond hebben we weinig slapers gevangen, maar daar maken
we ons geen zorgen meer over. Op menselijk vlak was het Glop waarschijnlijk de
eiland-topatractie van vandaag. Twee groepen van 21 mensen op bezoek gehad:
om 11 uur een enthousiaste groep JNM-ers en om 14 uur de reguliere excursie.
Het jaartotaal (gevangen vogels, niet excursiegangers...) staat op dit moment op
9869.
Kees, Symen, Daphna, Bram en Thijs

Donderdag 28 oktober 2010
Business as usual
Rustige ochtend met reguliere soortenspectrum: vooral Merel, Sijs etc. Tussen
10.00 en 15.00 een aantal stevige buien die de aanvoer van vogels wat deed
stokken. Na 15.00 uur droog en minder wind. Redelijk wat vogels in de
namiddag, maar weinig tijdens de schemering. Voor het eerst deze week een vrij
heldere rustige nacht, wie weet wat dat oplevert. Vermeldenswaard zijn de
terugvangst van de Taigaboomkruiper die eerder deze week is gevangen en een
Koolmees met een vreemde ring. Symen is ’s middags bezig geweest met het
opzetten van de rallenkooi op de grens van secties 4 en 5. Het waterpijl in het
Glop is nog steeds heel hoog, maar toch proberen we vanacht maar eens wat met
het rallengeluid. Wellicht een netvangst? Vandaag de tweede helft van het JNM
kamp op bezoek gehad. Wederom erg geïnteresseerde vogelaars, er is toekomstperspectief voor de ringerij! Een deel ervan kon bovendien genieten van de
terugvangst van de Taigaboomkruiper, evenals onze vast gast Barbara, wat hun
allen erg gelukkig maakte. De huidige jaarstand staat nu op 9950. Het moet raar
lopen willen we morgen de magische 10.000 niet passeren.
Groeten vanuit het Glop, Kees, Symen, Daphna, Bram en Thijs

Vrijdag 29 oktober 2010
En de tienduizendste vogel is...
nog niet gevangen! Het gebak staat akelig te verschralen in de koelkast en ook
de prikwijn en kaasflips zijn weer opgeborgen. Hopelijk kunnen we deze
heerlijkheden nog slijten aan onze opvolgers. Het was een akelig rustig dagje in
het Glop. De eerste rondes leverden heel weinig op en ook daarna bleef het
sappelen. De volop aanwezige lokale Merels weten onderhand haarfijn waar de
netten staan en vliegen er met sierlijke bogen om- of overheen. Van de weinigen
die we toch weten te verschalken is meer dan de helft al geringd. Ook de
avondrally stelde bar weinig voor. Er zijn weer wat meer Koperwieken in de lucht,
maar daarvan vangen we er maar één. Symen zag de bui al hangen en vertrok
vanochtend naar de zeereep. Daar was het vangmatig wat beter toeven met in
totaal 63 verse vogels en 16 terugvangsten. Het vangstoverzicht volgt zodra de
gegevens zijn ingetikt. De jaarstaat eindigt vandaag op 9989 vers geringde
vogels.
Groeten vanuit het Glop! Kees, Symen, Daphna, Bram en Thijs
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Week 44
Zaterdag 30 oktober 2010
En de tienduizendste van dit vangjaar is...
een Witkopstaartmees, of toch een gewone..?? Al tijdens de eerste ronde werd
deze mijlpaal bereikt en wel bij de elfde vogel die geringd werd. De vogel
vertoonde zeer veel kenmerken van de ondersoort caudatus, maar bij nadere
bestudering van de foto’s zagen we toch zwarte veertjes direct achter het oog en
dit is toch net niet goed genoeg voor een echte witkop. Maar toch, die 10.000-ste
werd uitbundig gevierd met appeltaart en de inmiddels nieuw gearriveerde
hulptroepen.

In de eerste ronde vingen we ook een Tjiftjaf met veel kenmerken van de
Siberische Tjiftjaf (zie de foto). Helaas riep de vogel niet bij het loslaten. Elders
op het eiland is de soort de afgelopen dagen met enkele exemplaren gemeld. Het
bleef vervolgens de hele dag aardig doorvangen. De avondronde leverde net als
afgelopen dagen nauwelijks invallende lijsters op. Er was vandaag wel wat
aankomst van Goudhaantjes en Vuurgoudhaantjes. Leuk was ook de Houtsnip.
Terwijl het rallengeluid over het eiland galmde, werd de feestdag afgesloten met
een diner bij de Ware Jacob.
Groeten vanuit het Glop! Kees, Daphna, Symen, Loes, Peter, Sietse, Petra en
Rommert

Zondag 31 oktober 2010
Eindelijk rallen...
Daar was het wachten op. En wel in de enige kooi die niet in het water staat
werden er twee gevangen. Het waterpeil in het vangterrein is nog steeds dermate
hoog, dat de andere twee vangopstellingen nog steeds onder water staan. Toch is
duidelijk zichtbaar dat het peil aan het zakken is, zodat we de komende dagen
toch meer rallen verwachten. De dag begint erg mistig en het duurt lang voordat
de mist is opgetrokken. In de eerste ronde treffen we een geringde Kerkuil aan in
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een grofmazig net bij sectie 6, met een onbekende ring. Verder in deze ronde 20
vogels. Er is nauwelijks sprake van aankomst.

Toch vangen we tijdens iedere ronde vogels. Van de te verwachten komst van
zeer veel Koolmezen merken we (nog) niets. Erg grappig zijn de drie Houtduiven
die we tegelijkertijd tijdens de tweede ronde in sectie 6 aantreffen, twee jonge
vogels en een adulte duif. Evert Jan komt in de ochtend assisteren en ook onze
vaste gaste Barbara komt een aantal keren langs. De zondagmiddagexcursie
bracht ons zeven personen. Het is tevens de laatste excursie van dit vangseizoen.
Tijdens de excursie regelmatig lichte regenbuitjes, zodat er vrijwel continue
gelopen is. Qua vangsten een leuke vangdag, maar zonder echte bijzonderheden.
De Grote Bonte Specht was begin oktober door ons geringd. De avondronde
levert wederom weinig slapende lijsters op.
Groeten vanuit het Glop! Symen, Loes, Peter, Sietse, Petra en Rommert
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Maandag 1 november 2010
Erg late Fitis...
in de ronde van 10.00 uur in sectie 5: da’s even schrikken! Bij bestudering van de
vogel en de foto’s konden we er toch echt niets anders van maken dan een
Fitis. De dag
begint verder
rustig, met vijftien
vogels in de eerste
ronde en daarna
iedere ronde een
dikke handvol.
Aangezien het
aantal verse
vogels nagenoeg
gelijk is aan het
aantal terugvangsten kunnen
we wel concluderen dat er nauwelijks sprake is
van aankomst of
vertrek.
In het vangterrein
zien we ook dat
Merels de netten
gemakkelijk weten
te ontwijken als
we een ronde
lopen. De Merel
NVO is vermoedelijk afkomstig
uit het dorp en
geringd door een
collega-ringer.
In de middag
krijgen we bezoek
van twee vrienden
van Ardie. Ze
lopen twee rondes
mee en luisteren
naar onze spannende verhalen.
Ze zijn zeer
enthousiast en willen ons ringwerk graag sponsoren, dus we kunnen een nieuwe
sponsor verwelkomen, genaamd Yspeert VWL Advocaten, zie de sponsorpagina
(http://www.vogelringschier.nl/sponsors.html). Aan het einde van de middag is
Symen druk doende met het nalopen van alle wieken van de rallenkooien en
plaatst hij de vierde opstelling langs de sloot op de hoek van de secties 3/8. In
het terrein zitten meerdere rallen, maar we vangen tot nu toe nog steeds niet de
aantallen die we gewend zijn in deze tijd van het jaar. Hopelijk komende dagen
meer succes!
Groeten vanuit het Glop! Ardie Noorman, Evert Jan Rietbergen en Symen
Deuzeman
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Dinsdag 2 november 2010
Onstuimig weer, maar met verse aanvoer van...Merels!!
toen Kees vanochtend in de vroege ochtendschemer vanuit de Herdershut
arriveerde op het Glop merkte hij al op dat er erg veel lijsters op zijn fietstocht
aanwezig waren op het eiland... en jawel dit bleek ook zo te zijn in het
vangterrein. In de eerste ronde direct 30 vogels in de netten en boven het Glop
zeer veel neerstrijkende Merels, Zanglijsters, Koperwieken en Kramsvogels.
Waarschijnlijk had dit te maken met het ruige weer, harde ZZW wind 5-6 met af
en toe regenbuien, waardoor vogels vanuit zee neerstreken op het eiland. Tot en
met het middaguur werden zeer frequent rondes gelopen om alle Merels en
andere vogels uit de netten te halen.
Van Merels met een vleugel van meer dan 140 mm keken we niet meer op. Ook
duidelijke verse aankomst van Zanglijsters. Hulptroepen bestaande uit Bennie
van den Brink en Jan de Jong (van Thea) waren met de ochtendboot gearriveerd
en konden direct aan de slag. Na de middag werd het iets rustiger en kon er tijd
besteed worden aan het verwijderen van al het blad uit de netten. Met name
sectie 6 zat helemaal vol eikenblad (een pond blad per strekkende meter).
Na een nacht met rallengeluid was de score wat teleurstellend met één Waterral.
Ook in het terrein beduidend minder rallen dan voorgaande dagen...??

Erg leuk waren de twee Tjiftjaffen
met kenmerken van de ondersoort
tristis (Siberische Tjiftjaf, zie de
foto’s). Verder weer eens een Grote
Barmsijs, wat Kepen en een verse
groep Staartmezen (waaronder één
witkoppige, maar met teveel zwarte
veertjes). Tot en met het einde van
de dag bleef het goed doorvangen.
’s Avonds kwamen Ardie en André
nog even buurten. Met meer dan
100 Merels en een dagtotaal van
212, inclusief de terugvangsten zijn
wij meer dan tevreden!
Groeten vanuit het Glop! Symen Deuzeman, Kees Oosterbeek, Bennie van den
Brink en Jan de Jong
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Woensdag 3 november 2010
Wat een ge-eikel...
Hele netten vol eikenbladeren en als we ze hebben leeggehaald zit het de
volgende ronde weer vol... Het enige voordeel zijn de Houtduiven die we daar
vangen met de krop vol eikels!!!! Uit de inleidende zin kan geconcludeerd worden
dat we te maken hadden met wind, veel wind uit het westen en dus continu
bladeren trekken. Ondanks de vele eikenbladeren in sectie 6 vangt deze toch erg
goed de laatste dagen, vooral Merels en dus duiven. ’s Ochtends was al wel duidelijk dat er geen nieuwe aanvoer was van Merels. Hoewel het de hele dag wel
doorliep, geen taferelen zoals de vorige dag. Leuk was de Grote Barmsijs en de
twee ‘vreemde’ Vinken. Voor een novemberdag mogen we absoluut niet klagen,
en dat doen we dan ook niet. ’s Avonds alvast de verjaardag van Jan de Jong
gevierd in het dorp.
Groeten vanuit het Glop! Symen, Bennie, Dirk, Jan en Kees
Donderdag 4 november 2010
Windkracht 7, bladscore 10 en vogelscore 2...
Zie titel, dat zegt alles, 34 geringd... Maar wel zes verse rallen!!
Groeten vanuit het Glop! de Harries!
Vrijdag 5 november 2010
Stilte na de storm...
Afgelopen nacht heeft het flink gestormd. Tijdens de laatste nachtelijke rallenronde hingen de takken al in de mistnetten en vooral erg veel bladeren. In de
vroege ochtend was het al beduidend rustiger geworden en kon er begonnen
worden met het schoonmaken van de netten, een hele klus. Gelukkig hadden we
een groot deel van sectie 6 uit voorzorg gesloten. Qua vogels stilte na de storm,
duidelijk geen verse aankomst. Meer eigen terugvangsten dan vers geringde
vogels. Wel een Roodborst NVO. In de rallenkooi bij sectie 8 in de eerste ronde
een hoop herrie toen we hier arriveerden, want er zat in plaats van een ral een
bruine rat in de kooi, die duidelijk liet horen het hier niet mee eens te zijn. Nadat
de kooi open was gezet, ging de rat er als een haas vandoor... In de middag was
het aangenaam vertoeven in het vangterrein, met af en toe de zon erbij. Vanaf
een uur of acht is het gestaag gaan regenen.
Groeten vanuit een regenachtig Glop! de Harries!

Week 45
Zaterdag 6 november 2010
Wisseling van de wacht.
Met de boot van half tien aangekomen, met tegenwind naar het Glop gefietst
alwaar wij de illustere scheidende vangploeg aantroffen in een mild zonnetje.
Toen die na de meegebrachte taart aan het poetsen was gezet, namen wij het
blinkende Glop over. Er leek nieuwe aanvoer van Roodborsten te zijn, en ook de
Merels lieten zich niet onbetuigd. Beide soorten veelal met mooie gewichten,
hetgeen van ons niet gezegd kan worden. Barbara kwam diverse malen polsen of
er nog iets bijzonders gevangen was, maar helaas moesten wij haar teleurstellen.
Leuk vonden we vangst van onze eerste ral. We zijn blij dat de wind is gaan
liggen, dat zal aanzienlijk schelen in het uit te plukken blad. We hopen dat de
buien van vandaag voorlopig de laatste waren, de vooruitzichten voor morgen
zijn in ieder geval goed.
Groet, Joop en Marijke
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Zondag 7 november 2010
Voggel wilt wal kers’n ett’n mer gin beum pott’n.
Het eerste rondje was zo uit bed erg koud maar al snel was dat vergeten en
sjouwde ik de eerste 19 vogels van vandaag naar de ringtafel. Het bleef op een
licht buitje na de gehele dag droog en mooi weer. Langzaam maar gestaag liep
het aantal vogels op. Niet éé nulrondje. Weinig overvliegers, wel vanaf de tafel in
het Glop veel beweging gezien tussen de bomen. Opvallend waren de drie kepen
die in sectie 2 hingen, het blijven mooie vogels. Tijdens het tikken van dit
verslag, buiten natuurlijk, hoor ik weer het vertrouwde geluid van de Kerkuil.
Frustrerend was de ral die vanaf de grond bij sectie nummer 8 het net in klom als
een glazenwasser zijn trap. Hij verdween over de bovenste spandraad weer in het
riet @#$%. De paadjes beginnen al weer een klein beetje te drogen, als het
waterpeil een beetje zakt biedt dat weer perspectief voor het vangen van meer
rallen. Martin Duisterwinkel is de teken komen halen en zal nog nieuwe buisjes
komen brengen. We kunnen goed voelen dat de temperatuur daalt!
Groet, Joop en Marijke
Maandag 8 november 2010
As nen haan’n krèèjt, slop de hen nog
Dus ik loop alleen het koude eerste rondje en ik wordt getrakteerd op een
geweldige zonsopkomst, een roodoranje kier in de grijze bewolking kortom een
bijzondere waarneming. De Brandganzen zijn enorm onrustig in de aangrenzende
polder. Ik weet het natuurlijk niet zeker maar het lijkt op een flinke aankomst
van soortgenoten. Ik peuter uit een net van sectie 6 een Tjiftjaf met ring en
neem aan dat het er een van een dag of wat eerder was. Maar aan de ringtafel
onder de bouwlamp was het een heel ander nummer. Maar op een 2punt0 ring is
de tekst akelig klein en mijn ogen worden steeds minder. Het was een gepuzzel
maar uiteindelijk las Marijke met haar omgekeerde verrekijker op de onderste
regel Stockholm. Een Zweedse tjif dus, leuk. Ook in die ronde een Houtsnip in het
grofmazige net van sectie 6. De oostenwind is koud en gaat door alle kleren
heen. Dit verslag maken we toch maar even binnen. Wederom kwam Martin
Duisterwinkel even aan en vroeg of het mogelijk was de datum op de bewaarflesjes te vermelden. Bij deze dus doorgegeven omdat het belangrijk is voor zijn
onderzoek. De vangsten vandaag lopen wel terug maar wij klagen niet: dit lijkt
een normaal beeld voor november. Hopelijk brengt de aanhoudende oosten wind
komende dagen enige verrassingen in de netten.
Wensen mag altijd, Joop en Marijke
Dinsdag 9 november 2010
Wa´j geern doot, valt nig zoer
De dag begon met een eerste ronde van 9 vogels. Het bleef vandaag rustig,
weinig vogels per ronde. Bij de eerste ronde kon ik de branding horen. Aan het
einde van de dag was er nauwelijks nog enige wind te voelen. Op een enkel net
na zijn ze van een vrachtwagen blad ontdaan, de Lange 6 naast het hek hebben
we hierom maar gesloten. Enige verontrusting hebben we wel omdat op Radio
Noord ene P.P. heeft gezegd dat we donderdag en vrijdag windkracht 9 krijgen.
Het zal maar echt waar zijn. We wachten rustig af, er zit niets anders op. Er was
vandaag een stuk minder beweging te zien in het Glop, op een enkele groep
Staartmezen na. Het meest spectaculaire was dat Ardie een kop thee is komen
halen, en dat tijdens het rondje dat ik met hem liep een Watersnip bij de Lange 4
opvloog. We zullen zien wat de dag van morgen brengt, we laten in ieder geval
de pret niet drukken.
Groeten vanuit een rustig Glop, Joop en Marijke
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Woensdag 10 november 2010
‘t Bint nich allènnig mooie veer, dee mooie voggel maakt
Het scheelde een jas en een dikke sjawl wat betreft de temperatuur, vooral de
gevoelstemperatuur t.o.v. de koude oostenwind van gisteren was een stuk
beter. Een eerste ronde van 11 vogels gaf eigenlijk al het vermoedelijke resulaat
voor de dag aan. Maar ondanks dat werd het een toch een zeer aangename
dag. André Duiven kwam buurten, en bracht een gast mee, Cherry Duyns
(schrijver en film-/documentairemaker). We hebben hem kennis laten maken met
onze activiteiten in het Groene Glop. Maar liefst drie rondjes liep hij bijzonder
geïnteresseerd mee om te zien hoe wij met de vogels omgaan. Vol belangstelling
volgde hij de ringwerkzaamheden. Tussen de rondes door werd hij getrakteerd op
(sterke:-) verhalen van André, Ardie en Joop. Voor wat betreft de vogels waren in
het laatste rondje de zeven Grote Barmsijzen (drie in net 2, en vier bij elkaar in
net 5) bijzonder leuk. Eén exemplaar had de vleugelmaat van 80 mm en veel
rood op de borst. Aan het einde van de dag hingen de netten slap over de draden
geen zuchtje wind, de bekende stilte voor de storm? Eerst zien zei de blinde, net
als eerst zien die novemberstorm die gaat komen. Dilemma was wel of we een
gedeelte van de netten nu al zouden sluiten, maar we zijn hier om te vangen, dus
we nemen de gok en hopen dat we morgen eerst nog een aantal vogels kunnen
verschalken. Aangezien Dirk vanmiddag is gearriveerd hebben we morgen een
paar extra handen om blad te ruimen.
Groeten vanuit een rustig Glop, Joop en Marijke

Donderdag 11 november 2010
Wel gin spek kan krieg’n mot tevrea wean met ‘n boeskool.
Overal vandaan zijn we gewaarschuwd voor de komende storm. Tot 11.00 uur
was het redelijk goed weer. Even daarna begon het te regenen en trok de wind
aan, en nu raast er een echte storm over het eiland. De vangsten waren derhalve
ook niet spectaculair. Om 09.00 uur zijn we al begonnen met het sluiten van
sectie 0, 2 en 1. Tegen de middag hebben we gezamenlijk de gehele sectie 6 van
een paar kruiwagens eikenblad ontdaan en hebben meteen de boel daar dicht
gedaan. Dat was een hele klus. In het begin van de dag hoorden we o.a.
Kramsvogels, Sijzen en barmsijzen in groepjes voorbij vliegen. Later hoorden we
alleen nog maar de wind en de regen. Zelfs de ganzen worden uit koers
geblazen. Het waterpeil is ten opzichte van het begin van de week wel gezakt,
dat zou gunstiger moeten zijn voor de rallen, maar het aantal gevangen
exemplaren blijft nog wat laag. Vanmorgen vloog wel bij de rallenkooi bij sectie 8
een Watersnip op, en even later bij het hekje van 5 een Houtsnip, maar helaas
bleef het daar ook bij. Ze lieten zich niet in de netten blazen. Toch is de
stemming opperbest, juist bij dit weer voel je dat je leeft...
Groeten vanuit een rustig Glop, Joop van Ardenne, Marijke Vaneker en Dirk
Temmink

Vrijdag 12 november 2010
Genog is a ne feestmoal.
Vanmorgen waren we erg blij dat we gisteravond de zaak dicht hebben gedaan,
in de toppen van de bomen van het Glop gaat het bij aanvang van de dag flink
tekeer. Dankzij dat waren slechts enkele takken op de dichtgerolde netten
gevallen, die zijn dan ook steeds snel verwijderd. Vanmiddag om 16.15 uur lag
de 14.30 uur boot nog steeds aan de dam, de mensen konden er niet af maar
ook niet op. Het water gutste met grote golven over de toevoerweg naar de boot.
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Ook een reden te meer om de situatie in het Glop zo te laten zoals die was.
Veiligheid voor alles leek ons de enige optie. Vanmiddag bezoek gehad van een
familie Faber die in de afgelopen winter hier heeft lopen snoeien en slepen. Nu
zagen ze waarvoor ze dat gedaan hadden. Daarna nog een echtpaar die in het
verleden een ringstreng gesponsord hadden en dat nu weer wilde doen. De
dagvangst was helaas niet gelijk aan het weer, niet onstuimig en stormachtig. Tot
13.00 uur hadden we alleen maar 0-rondjes gelopen. We hebben deze laatste
volle vangdag met maar negen gevangen vogels moeten afsluiten. Desondanks
was het weer een zeer plezierige dag. Hopelijk kunnen we morgenochtend de
netten weer openschuiven, maar op dit moment waait nog steeds ‘de wind om
het huis, en de kachel...’
Joop van Ardenne, Marijke Vaneker en Dirk Temmink

Week 46
Zaterdag 13 november 2010
Wisseling van de wacht
Joop bleek heel vroeg opgestaan om alle secties weer te openen met uitzondering
van 6. We werden onthaald met koffie en koek en liepen samen een rondje voor
de goede overdracht. Uiteraard geen aankomst na twee dagen storm. Nu er in
Falsterbo recordaantallen Grote Barmsijzen worden geringd is dat onze hoopsoort
voor aanstaande week. Daarom aan Henri gevraagd een minidisk te maken met
geluid van
barmsijzen. Disk
kwam met
middagpost en direct
gebruikt. We vingen
er drie, dus het
hielp?! Sectie 6 in
loop van middag weer
schoon gemaakt en
open gezet, op drie
netten
na. Druppeldag met
Sperwer als
hoogtepunt (zie foto).
Bezoek van Cherry
Duyns met vrouw en
onze voorzitter.
Symen kwam een borrel drinken.
Waarnemingen: 1 Appelvink. Bij de Monnik zag Arno een Witbuikrotgans. Andere
vogelaars telden 3500 Goudplevieren in de hele polder.
Joop van Ardenne, Marijke Vaneker, Gerrit Gerritsen, Arno ten Hoeve en Janos
Molnar

Zondag 14 november 2010
Geen paljas maar een...
We draaiden de afgelopen nacht rallengeluid. Vanaf 04.00 uur regen die duurde
tot 10.00 uur en de rest van de dag buiig. Het was erg zacht met ZW 3/4. We
hoorden zang van Turkse tortel, Roodborst en Winterkoning. In de eerste ronde
twee Waterrallen in één kooi. Tijdens de derde ronde vloog een klein
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Phylloscoopje voor Harry uit. De vogel kon twee kanten op maar koos de goede:
dus in net 3. Eerste indruk een bladkoning met een vage kruinstreep. Arno was
beslist en riep ‘Pallas’. Aan de ringtafel was de bleekgele stuit overtuigend.

Het lokte de voorzitter, en Symen en Irene van het zondagse ontbijt in de
Herdershut, en we hebben er een fotopagina
(http://www.vogelringschier.nl/pallasboszanger.html) aan gewijd. Afgelopen
nacht de rallenkooien scherper gesteld; met name de kelen van de vangkooien
waren veel te breed (caviabreedte). We hoorden de hele dag veel rallen maar het
bleef bij drie vangsten en gisteravond laat nog een handvangst. Na protocollair
geluid draaiden we barmsijs en Pestvogel bij sectie 7, zonder resultaat. Het
rallengeluid draait weer vanaf 17.20 uur. Waarnemingen op en rond het Glop:
circa 25 (barm)sijzen op berkenzaad. Arno zag op de Monnik een Vuurgoudhaan.
Evert Jan bracht de middag bij ons door.
Gerrit Gerritsen, Arno ten Hoeve en Janos Molnar en vanaf 15.30 Erik Gerritsen

Maandag 15 november 2010
Vol verwachting klopt ons hart...
Gisteren was er 10 mm regen gevallen, waardoor de waterstand in het Glop met
2 cm steeg naar +14. Ondanks hele nacht rallengeluid, vingen we er maar één.
Regelmatig 3 exemplaren tegen elkaar roepend. Vandaag vrijwel droog met in de
vroege ochtend ZW 3 en om 14.00 uur WNW 3. Dus een hele rustige dag met
nauwelijks blad in de netten en regelmatig zon. Geen aankomst van vogels, dus
een zeer matige vangst. Nog wel een controle van een elders in Nederland
geringde Vink. Regelmatig een groep van 65 Kramsvogels en 100 Sijzen boven
het Glop. Buiten de protocoluren bij sectie 7 geluid gedraaid van (witstuit)barmsijs. In de polder joeg een Slechtvalk 1750 Goudplevieren op en verder
passeerden 60 Kolganzen laag over het Glop naar het noordoosten. De UvA
voorspelt de komende twee nachten goede trek; hopelijk zitten daar zangvogels
bij. Calidris start vanavond met vangen en Arno is mee. Rallengeluid draait vanaf
zonsondergang en blijft hele nacht aan.
Gerrit Gerritsen, Arno ten Hoeve, Janos Molnar en Erik Gerritsen
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Dinsdag 16 november 2010
Toch nog rallen op de valreep!
Prachtige rustige herfstdag met een nevelige zonsopgang. Pas in de namiddag
brak de zon een paar uur door; dus vrijwel de hele dag dauw op de netten. Van
de voorspelde nachttrek merkten we iets. Zo zagen we een groep van vijftien
Koperwieken invallen en vingen we een verse Tjiftjaf en Zwartkop. Arno zag ook
nog twee Zwartkoppen, die
duindoornbessen aten. Maar dat
was het dan ook. De Waterrallen
blijven ons verbazen. Net als
gisteren hoorden we er regelmatig
drie tegelijk maar ze wilden de
kooien niet in. Tot we in de laatste
ronde voor het donker er plotseling
vier tegelijk vingen; alle bij sectie
8. Drie in de oostelijke en één in de
westelijke kooi. ’s Ochtends nog
een ral gevangen in het grofmazige
net tussen de secties 5 en 6. Net
als gisteren vingen we de meeste
vinkachtigen in de secties 2 en 0
nabij de Ebelbrug. Alle drie
gecontroleerde Sijzen bleken op 17
oktober gevangen en sindsdien niet
meer. Het rallengeluid draait vanaf
18.00 uur.
PS: Gisteravond dus nog een
Kerkuil kunnen ringen; de achtste
voor het VRS, gevangen in het
grofmazige net tussen 5 en 6.
Gerrit Gerritsen, Arno ten Hoeve,
Janos Molnar en Erik Gerritsen

Woensdag 17 november 2010
Beetje aankomst en leuke rallenvangst
Tijdens de eerste ronde bleek de wind gedraaid naar oost, Bf 4. Er was wat
aankomst van onder andere Koperwiek, die we de afgelopen nacht ook al
regelmatig hoorden. Ook wat aankomst van Merels. Het leverde de eerste twee
rondjes wat extra vogels op; daarna zakte het in. Wel een goede rallendag.
’s Middags gingen Gerrit en Erik het eiland op om te vogelen. Het leverde het
volgende op. In de polder bij Talsma een Ruigpootbuizerd, die zelfs even landde
tussen de Brandganzen. Grote paniek natuurlijk. Verder in de oostelijke helft van
de polder 1500 Goudplevieren en een man Torenvalk. Op de Oosterkwelder twee
‘ringtails’ Blauwe Kiekendief en ten noorden van de Kobbeduinen twee
Torenvalken. Boven de badweg twee Blauwe Kiekendieven (ook ringtails) hoog
naar het zuidwesten. Bij de vuurtoren 45 Zwarte Kraaien op de duindoorns en 40
Huismussen. En bij de Westerplas: zeventien Futen, een Grote Zilverreiger, een
paar Brilduikers, 35 Tafeleenden, 225 Slobeenden, minstens 200 Wintertalingen,
80 Pijlstaarten en 10 Grote Mantelmeeuwen. Noord van de hut sliepen minstens
30 Aalscholvers, die uit westelijke richting arriveerden. We vertrokken te vroeg
voor een complete telling. André Duiven kwam twee keer langs in verband met
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de aanstaande bulklevering van de VRS-data aan het Vogeltrekstation. Het
rallengeluid draait weer sinds 18.00 uur.
Gerrit en Erik Gerritsen, en Wil Gerritse en Anton Koot vanaf 10.30.

Donderdag 18 november 2010
Een zwartrallige dag
Gisteravond vingen we bij de ronde voor het slapen nog twee Waterrallen;
waardoor we op tien verse rallen eindigden. Vandaag verliep in grote lijnen als
gisteren. Aankomst van wat Merels, Koperwieken, Roodborsten en Waterrallen.
Door twee droge dagen is de waterstand gedaald tot + 9 cm en bij bij rallenkooi 8
west ontstaan wat modderveldjes. We zijn optimistisch dat de rallenvangsten
doorzetten; vandaag 9 verse. Het was een rustige bewolkte dag met ZO-wind,
kracht 2. Wel fris aan de ringtafel. Bezoek van MattY Berg en een Portugese
student, Martin Duisterwinkel en het fenomeen BB. We hadden bij de start
problemen met de computer; we konden niet inloggen ondanks het goede
wachtwoord. Ook raadpleging van al onze André’s wilde niet helpen, hoewel ze
erg behulpzaam waren. Na talloze malen intypen van het wachtwoord deed hij
het plotseling wel; we houden het maar op ouderdom van onze computer. Dus
hebben we het eerste uur weer ambachtelijk met de pen ringlijsten ingevuld.
Waarneming op het Glop: één Havik. Gerrit en Rinus maakten nog een rondje
door de polder en Kooiduinen. Diverse Brandganzen afgelezen, die alle op
Gotland bleken geringd. De oudste in 1991. Ook een prachtige adulte Slechtvalk
op een weidepaal bij Theun Talsma. Verder 50 Sijzen op erf Visser, 20 Veldleeuweriken op maisstoppel bij Theun en 80 Vinken bij Herdershut. Vanavond
gaan we met zijn allen naar een lezing van Kester Freriks, die te gast is bij de
Natuur- en Vogelwacht. Na terugkomst zullen we het rallengeluid aanzetten.
Gerrit en Erik Gerritsen, Wil Gerritse, Anton Koot en Rinus Goutbeek

Vrijdag 19 november 2010
De maan schijnt door de bomen
Het was een windstille dag en geheel bewolkt. Pas in de namiddag kwam een
bleek zonnetje door. Waterstand in Glop inmiddels gezakt tot +8. Vangsten heel
matig met uitzondering van Waterral. Als Henri en Hanneke nog even doorzetten
wordt dit jaar toch nog de 2000-ste geringd. Ook de 11.000e geringde vogel van
dit jaar zien wij nog als haalbaar. We hadden natuurlijk graag beide records
binnen gehaald maar helaas. We hoorden vandaag voor het eerst Goudvinken op
de baan; dus wellicht vangsten de komende week.
In de polder oost van de Herdersdam nog altijd 1500 Goudplevieren. Rinus las
weer een serie Brandganzen af en nu zelfs een Gotland-vogel, die in 1988 was
geringd. Wil zag bij de veerdam 1100 Pijlstaarten op het wad. Anton zag vrouw
Brilduiker op Westerplas. Erik vertrok met de 10.30-boot terug naar Brussel.
Kester Freriks kwam met vriendin op bezoek, vergezeld door Ardie en André D.
Gerrit deed nog een bakkie bij Theun Talsma en hoorde dat er dit jaar 5-6 paar
Velduilen hebben gebroed. Goed nieuws want de soort gaat op buureiland
Ameland al jaren achteruit. We spraken ringer Jan de Jong van Ameland die zijn
hele leven daar al de jonge Velduilen ringt. Zijn topjaar was 110 (honderd en
tien) nestjongen. Dat waren nog eens tijden. Misschien gaat Schier dat ook nog
beleven. We gaan nu eten bij Van der Werff en starten het rallengeluid na
terugkomst. We kijken terug op een mooie week en wensen Henri en Hanneke
spannende slotweken met hopelijk beide records.
Gerrit en Erik Gerritsen, Wil Gerritse, Anton Koot en Rinus Goutbeek
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Week 47
Zaterdag 20 november 2010
Wisseling van de wacht
Bij aankomst bleek dat Gerritsen en Gerritse goed hun best hadden gedaan, er
stonden desalniettemin Zes vogels op de lijst. Hun eerste rondes waren dan ook
sterk beïnvloed door zowel mist als bevroren netten. Tijdens onze overtocht
zagen we op een vrijwel rimpelloos Wad een adult wijf Slechtvalk jagen vanaf één
van de bebakeningstonnen. Verder verliep de overtocht door een in nevelen
gehuld Wad met extra verhoogd water, kortom, een desolaat landschap. Bij
aankomst bleek het inmiddels te zijn gestart met miezerige motregen. In het
Glop meteen de eerste ronde gelopen en dat leverde meteen een flinke lift in de
dagtotalen want we wisten de score te verhogen van zes naar acht vogels.
Daarna de tweede ronde nul van de dag en daarna een ronde met vier, waarvan
één ongeringd (een Koperwiek). Af en toe zien we hoog in de elzen een groepje
van circa 30 Sijzen foerageren maar ze komen nog niet af op de flinke
hoeveelheden zaad op het pad en langs de slootkant. Ook horen we bij het
gebouw een klein groepje barmsijzen overvliegen. M’n beide Spaanse collega’s
van het NIOO zijn onder de indruk van de grote aantallen ganzen in de polder.
Symen meldde in de middag dat er een Roodhalsgans tussen de Brandganzen zat
en die melding kon de Spanjaarden niet binnenhouden. Voor een kort moment
hebben ze hem kunnen zien lopen, de vogel liep daarna in een greppel. In de
loop van de middag werd de motregen die met tussenpozen het dagbeeld
bepaalde langzaam aan meer normale regen. Dit hield aan tot de duisternis dus
extra rondes lopen, vooral met onhoudbaar enthousiasme door Evert-Jan
(bedankt!) was noodzakelijk. In één van die rondes vloog er voor ons uit een
Sperwer in een grofmazig net bij sectie 5. De vogel, een 1kj man) bleek een
versgeslagen prooi bij zich te hebben, een eerder vandaag geringde adulte Vink,
waarvan hij de kop al had afgerukt. In de schemer kwam de mist al snel opnieuw
opzetten en avondvangsten bleven zo goed als uit. In het donker vanwege de
dikke mist maar geen rallengeluid gedraaid, destemeer omdat het dorp met een
bezoek vereerd moest worden om de verjaardag van Hanneke te vieren.
Aangekomen bij v.d. Werff had het shantykoor zich keurig aan de afspraak
gehouden... enkele leden stonden bij binnenkomst al op het biljart te zingen.
Kortom, het werd nog een gezellige boel in een stomend voorcafé
Groeten, Henri en Hanneke

Zondag 21 november 2010
Zondagsstilte
Gelukkig vanmorgen geen mist en mooi windstil weer. Maar ook... geen vogels.
Een enorme stilte hing over het Glop; ik kan niet zeggen over het eiland want de
ganzen hadden al weer flink lawaai tijdens het invallen van grote groepen
brandganzen. Vrijwel geen zichtbare trek, slechts een paar groepjes Sijzen die uit
Noordoost van redelijk hoog het Glop binnen leken te komen. In de eerste ronde
slechts vier vogels en in de tweede al terugval naar twee vogels. Tijdens die
ronde kwamen er wel weer een paar barmsijzen overvliegen en zagen we twee
groepen van 20-30 Kramsvogels richting zuidwest vliegen. We vingen nog een
ongeringde Zwartkop man met een flinke lading vet en een gewicht van 22,2
gram. De vangsten blijven beperkt tot rondjes van 0 of 2 tot 4 vogels. En zo
sukkelen we de dag door die zonder bijzondere vermeldenswaardige zaken
verliep. Het verjaardagsgezelschap zag bij de bunker tijdens een
ochtendwandeling naar het strand nog een Ruigpootbuizerd, maar ook zij
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constateerden net als Barbara Bezema dat er vrijwel geen vogels op het eiland
aanwezig waren. Ook de rallen deden het zwijgen er vrijwel de gehele dag toe;
slechts enkele malen kwam er geknor uit de struiken. Na het middaguur begon
langzaam maar zeker de wind aan te trekken en aan het eind van de middag
stond er een snijdende oostenwind van 4 bft. Vanaf 20 uur staat het rallengeluid
in het vangterrein aan, we wachten af wat dat nog mag opleveren.
Groeten, Henri en Hanneke

Maandag 22 november 2010
Toename barmsijzen
Bij vertrek voor de eerste ronde is het buiten al 5,8°C. Dat voelt nog lekker zacht
aan, maar een prachtige knaloranje lucht in het oosten kondigt al wel wat aan...
In de loop van de ochtend draait de dan nog zwakke wind van Oost naar
Noordoost en haalt in kracht aan naar 3 Bft, het wordt er meteen een stuk
onaangenamer van. Er was vanmorgen wat vangsten betreft vooral sprake van
een herhaling van zetten ten opzichte van gisteren. Het rallengeluid dat vannacht
gedraaid heeft resulteert vandaag in de vangst van drie nieuwe Waterrallen.
Opvallend is daarbij dat één exemplaar nog geheel bruin is van het nog verse
eerste postjuveniele kleed waarvan alle veerranden nog moeten afslijten tot het
grijze kleed tevoorschijn komt. De vogel lijkt in goede conditie te verkeren, maar
tijdens het meten verlaten tientallen mijten de vogel om aan een ongecoördineerd lijkende dooltocht over m’n hand te beginnen. Ook de overige twee rallen
zijn nog voor een groot deel bruin, maar zeker in mindere mate. Verder vrijwel
volledige stilte in het Glop, alleen de gebruikelijke vogels waarvan er soms wel
eentje een keer een foutje begaat en dan toch nog in een net beland terwijl je dit
soort vogels meestal prachtig een sprongetje over het net ziet maken omdat ze
precies weten waar die staan. Zo vingen we vandaag ook een Pimpelmees uit
2008 die duidelijk door een gat in het net was gevlogen maar waarschijnlijk door
een windvlaag netmateriaal had geraakt en met dat materiaal door dat gat was
geschoten. Dat zijn dan de echte puzzeltjes die je moet herleiden... Toch was er
ook wel wat beweging te bemerken. Ik hoorde in ieder geval één keer een IJsgors
overkomen, enkele Veldleeuweriken en later op de ochtend ook nog een
Boomleeuwerik die even in de berken heeft gezeten die op de rand van sectie 7
en 6 staan. Maar wat vandaag het meest opviel onder de avifaunistische
vertegenwoordigers was wel de aanwezigheid van duidelijk meer barmsijzen en
Sijzen. Regelmatig vloog er een groepje barmen over het vangterrein en
reageerde ook duidelijk op het geluid dat na de protocolaire tijd aangezet werd,
maar in de struiken gaan zitten danwel in de netten belanden, ho maar. We
vingen vandaag net als gisteren, weer een Zwartkop, ditmaal een vrouwtje, maar
even vet en een vrijwel gelijk gewicht als het mannetje van gisteren, 22,3 gram.
In de vroege ochtend hebben we een paar kleine buitjes gehad en in de tweede
helft van de middag begint een buiengebied dat vooral ten noordwesten van de
westelijke waddeneilanden ligt uit te groeien en intensiveren en daar krijgen we
hier ook een paar buitjes van mee. Tussen gisterochtend en vanmiddag is er 4,5
mm regen in de meter terechtgekomen. In de avond staat het geluid van
Waterral weer aan maar levert dat tot het ter kooie gaan nog geen vangsten
op. Wel zit er al heel wat eikenblad in de grofmazige netten die voor het sluiten
toch echt nog even leeggepeuterd moeten worden...
Groeten, Henri en Hanneke
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Dinsdag 23 november 2010
Grielen!
Nee, dan bedoel ik niet een leuke waarneming of vangst van... Maar een
verwijzing naar een werkwoord. Het was vandaag zo miserabel met het aantal
vogels in het Glop dat het een echte dag was om te gaan GRIELen, kortom ringen
invoeren voor het Vogeltrekstation. Bij het lopen van de eerste ronde stond er
meteen al behoorlijke wind, 5 bft uit NNO. De netten in het bos zaten voller met
blad dan het aantal bladeren dat ik afgelopen dagen nog aan de bomen meende
te hebben zien zitten... Ook waren we deze ochtend meteen weer in de
gelegenheid om het oude ambacht van elzenproppenpeuteren weer eens te
beoefenen. In één van de rallenkooien zat een Waterral en pas op de terugweg
van de ronde hingen er twee Merels in de netten vlakbij de bosluidspreker, beide
ongeringd. Er vlogen vandaag ook weer barmsijzen en Sijzen boven het terrein,
op een gegeven moment vlogen er bij het vertrek voor een ronde net een stuk of
30 barmsijzen laag over het gebouw richting het geluid. Het resultaat is te zien
op de dagtotalen... We hebben tijdens het ontbijt nog enige tijd zitten kijken naar
een mooie bonte (1/2 donker kleed) 1kj Buizerd die in het berkenbos voor het
gebouw neerstreek. Hij/zij bleek een ring aan de rechterpoot te dragen, maar
vloog te snel weg voordat de telescoop er goed op gericht kon worden. Wel een
heel mooi getekend beest. Verder ook nog twee maal een Havik boven het
berkenbos zien langsjakkeren. Na de middag haalde de wind bij het nog weer iets
verder doordraaien naar NNW aan naar 6 bft en moesten vaker en vaker de niet
meer zo heel strak staande netten uit de struiken losgepeuterd worden. De
vangsten werden er alleen maar hopelozer op. In de gehele middag werden
slechts een koolmees, een roodborst en twee Waterrallen gevangen. We gaan de
duisternis in met een mooie bijna volle krimpende maan bij een halfbewolkte
lucht en de gespannen hoop dat de naderende koudeperiode nog een golfje
vogels zal gaan brengen... Ook de laatste avondronde levert geen nieuwe
vangsten op, al zien we onder het schijnsel van de maan nog wel een waterhoen
van de takken springen en keurig over het gaas van één van de wieken bij de
kooien klimmen.
Groeten, Henri en Hanneke

Woensdag 24 november 2010
Sneeuwwit.... Wytgatbarmke!!!
De wind is afgelopen nacht behoorlijk afgenomen. Tijdens de eerste ronde staat
er nog slechts een zwakke 2 Bft uit de Noordoosthoek. Het is al wel kouder dan
gisterochtend. Al gaat het maar om 2 graden minder, het is goed voelbaar. Het
rallengeluid heeft weer de hele nacht gedraaid tot protocoltijd, maar wederom
merken we in de kooien geen resultaat, al zitten er wel meerdere in het
terrein. We vangen een Pimpelmees uit 2007, als adulte vogel geringd, nu
minimaal 5 jaar oud, en voor de twintigste maal gecontroleerd. In die ronde ook
nog eens drie ongeringde Pimpelmezen verspreid door het hele vangterrein. In de
ronde van 10 uur hebben we een Merel teruggevangen die hier vorig jaar als
eerstejaars vogel in oktober geringd is, daarna dit jaar alleen maar enkele malen
in het broedseizoen is gevangen en nu pas voor het eerst in het najaar is
gevangen. Een mooi voorbeeld van vestigen na postjuveniele dispersie, gevolgd
door territoriumvestiging en nu opvetten voor de winter want de vogel had maar
liefst vetgraad 4 en een gewicht van 120 gram. Kortom, helemaal klaar voor de
naderende koude. Het is echt heel ander weer dan we deze week gewend zijn, er
volgen meer en meer opklaringen en de zwakke wind maakt het heerlijk rustig. Er
vliegen duidelijk weer groepjes Sijzen en barmsijzen boven het elzenbos. Zouden
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ze dan nu met dit weertype naar beneden willen komen? Ja, enkelen doen dat
vandaag. In de ronde van 14 uur komen we in het bos de hoek om en zien nog
net een Sperwer bij een net wegvliegen. Dichterbij komend treffen we twee
barmsijzen aan waarvan er één losjes in het net ligt en dood blijkt te zijn. Nadere
beschouwing levert een gapende wond in de borst op; de Sperwer is dus met
deze vogel in de poten het net ingevlogen en heeft er wellicht nog een andere bij
ingejaagd. Heb je eindelijk een barmsijs... Met de andere vogel die er een paar
meter naast hangt is gelukkig niks aan de hand.
Aan het eind van het elzenbos, bij de Ebelbrug vliegt een groep barmsijzen hoog
uit de proppenrijke toppen van de elzen weg en als we bij sectie 7 aankomen
haalt Hanneke daar een heel contrastrijk exemplaar uit het net. WOW!!! Een
adulte barmsijsman waarvan de stuit zo stuitend is dat je een zonnebril wil
opzoeken... En op die stuit zit ook nog een prachtig fijne roze gloed. Wat een
subliem getekend dier, mooier dan de beste schilder van het kostbaarste Chinees
porselein kan schilderen...

We weten al zeker dat dit een Witstuitbarmsijs zal zijn, maar bij het nemen van
de biometrie (de vogel blijkt te klein voor Carduelis hornemanni hornemanni Groenlandse Witstuitbarmsijs) en het vergelijken daarvan met de lijst met
ondersoorten blijkt dat het om de ondersoort Carduelis hornemanni exilipes gaat,
die broedt in N-Eurazië en N-Amerika. Het is tevens een nieuwe soort voor
VRS Schiermonnikoog. Meer dan mooi genoeg voor een fotopagina
(http://www.vogelringschier.nl/witstuitbarmsijs.html). De rest van de middag
verloopt zonder verdere opmerkelijke zaken en we vangen ook amper nog andere
vogels. De voorlaatste twee rondes zijn weer nulrondes, maar in de laatste ronde
vangen we twee vogels en dat zijn voor ons allebei nieuwe soorten voor deze
week, een Putter en een Tjiftjaf. Nee, die laatste is een gewone... Het is
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inmiddels weer een prachtig halfbewolkte een koude avond met veel maanlicht en
het hopelijk aanlokkelijke geluid van een Waterral op de repeat-stand. Uit het
binnenland komen al de eerste berichten binnen over de eerste sneeuw van de
winter. We zijn benieuwd hoe de wereld er morgen uitziet als we wakker worden,
net zo wit als...?
Groeten, Henri en Hanneke

Donderdag 25 november 2010
De aanloop naar de winter...
Gisteravond stonden de netten tijdens de laatste rallenronde stijfbevroren als
planken tussen de stokken. Nu bij de eerste ronde om 8 uur dooit het al weer en
hangen de netten vol met glanzende pareltjes van dauw. Er staat een zwak
windje uit Zuidoostelijke richting, kracht 0-1 bft. In de lucht is vrijwel niks te
merken, hoogstens kunnen de dagelijkse groepjes Sijzen en barmsijzen vermeld
worden. In de eerste ronde zit er bij de vijf vogels die we vangen toch wel mooi
weer een Zwartkop; de derde die we deze week ringen. En ook deze heeft weer
een uitstekend gewicht van 22 gram. Verder de dagelijkse Roodborsten en een
ongeringde Merel. In de kooien één Waterral. De volgende ronde levert vier
vogels op en zo hebben we tot na de middag iedere ronde gemiddeld twee
vogels. Als we om 11 uur het gebouw verlaten voor een volgende ronde vliegt er
net een grote groep barmsijzen laag over de toppen van de bomen en draait
onmiddellijk bij op het moment dat ze in zuidelijke richting het einde van het bos
zien. Heel even strijken ze neer in de toppen van de hoge elzen, maar vertrekken
even snel als ze kwamen. We hebben die ronde dus even andersom gelopen,
beginnend bij sectie 6 en 5 om de vogels even de tijd en gelegenheid te geven
het vanggebied in te vliegen. Het verloop van de ronde was echter ronduit
teleurstellend, we hebben ze helemaal niet meer terug kunnen vinden. De rest
van de dag was eigenlijk helemaal niet vermeldenswaard, of het moet de
terugvangst van drie Winterkoningen zijn die we alledrie nu pas voor het eerst
terugvingen sinds de vroege zomer of begin van het najaarsseizoen. Aan het eind
van de middag koelt het weer af en knispert het gras en blad onder de netten
alweer van het begin van vorst. Na het avondeten begint het dan ineens toch te
sneeuwen. Dat zal uiteindelijk aanhouden tot 22 uur. We zijn in die sneeuw naar
het dorp gefietst om een informatieavond van het wetterskip Fryslân bij te
wonen. Daar werden de plannen/mogelijkheden van het watergebiedsplan
uitgelegd om knelpunten in het waterbeheer op te lossen. Een interessante avond
die ook voor ons vangterrein wel eens invloed zou kunnen hebben. Tijdens de
gehele avond bleek het te hebben doorgesneeuwd en als sneeuwpoppen
arriveerden we na een fietstocht door een prachtig winterlandschap met
inmiddels zeker 5 cm terug naar het Glop. Wat zal de dag van morgen gaan
brengen...
Groeten, Henri en Hanneke
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Vrijdag 26 november 2010
De eerste sneeuwvangdag
Gisteravond werden we na de laatste stevige sneeuwbui nogal verrast door
helemaal zwaar van de sneeuw doorhangende netten. We zijn dus maar
begonnen met het afschudden van de sneeuw hetgeen nog een heel karwei bleek
te zijn want veel sneeuw was
inmiddels al aangevroren. In de
schapenwei wisten we volledig
verrast nog een Ransuil uit één van
de grofmazige netten te halen.
Om 1 uur waren we terug op het
gebouw zodat deze vogel pas bij

deze dagtotalen op de lijst verschijnt. Doordat de vleugelveren nattig waren
geworden hebben we de uil overgehouden en vanmorgenvroeg na fotograferen
losgelaten. Er bleek vannacht ongeveer 8 cm sneeuw te zijn gevallen en dat
leverde bij het eerste daglicht een sprookjesachtig tafereel op. Het had vlak voor
het krieken van de dag toch nog even gedooid want volledig onverwacht (we
zagen vannacht het vangen van vogels voor vanochtend aan onze neus voorbij
gaan) bleken de netten buiten het bos helemaal schoon te zijn. In het bos kleefde
alles nog van de vorst aan elkaar en daar deden enkele Merels tevergeefs
verwoedde pogingen om in het net te belanden. Alle pogingen daar strandden en
hoorbaar geïrriteerd vervolgden zij schetterend hun weg nadat ze hadden ontdekt
dat ze ook over de netten heen kunnen vliegen. Net voorbij de Ebelbrug springt
er een Houtsnip van vlak naast het net op en vliegt door het bos weg richting
ponyweide. In de sneeuw is een afdruk te zien waar ie zat. We vervolgen onze
weg door het witte vangterrein en genieten van het typische gedempte geluid dat
sneeuw veroorzaakt. Het hele landschap krijgt er op die manier nog weer een
extra dimensie bij. Vooral als er dan ook nog eens een paar duizend ganzen in de
polder op de wieken gaan. Sporen zoeken in de sneeuw is ook weer zoiets leuks;
we zien meteen dat de hazen de eerste ronde al voor ons hebben gelopen. Op
een paar plaatsen treffen we al sporen van muizen die buiten zijn wezen kijken.
De schapen zijn vanmorgen bijgevoerd met hooi en één van hen heeft meteen
kans gezien zich toegang te verschaffen tot de kooi waar de grote voorraad ligt
opgeslagen. Bij het volgen van een schapenspoor merken we ook dat er een
schaap tussen zit dat al een uitstapje heeft gemaakt onder het gaas van het
meteoveld door. Die kan dus ook langs de netten lopen. zouden daar die paar
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grote gate van eerder dit seizoen door veroorzaakt zijn? Getuige de hoeveelheid
wol aan het gaas wordt deze doorgang vaker gebruikt. We hebben in de eerste
paar rondes een stuk of vijf nieuwe Merels, maar aan niets is echt te merken dat
het hier om aankomst van ‘sneeuwtrek’ zou kunnen gaan. We hebben eerder de
indruk dat de vogels snel reageren op het feit dat we de paden al vrij van sneeuw
lopen; meteen willen ze gaan foerageren. Bij sectie 4 zien we een Watersnip een
eindje voor ons uit lopen en vervolgens precies bij de instap naar de rallenkooi de
kant inspringen. Als we bij de kooi komen springt hij echter op en vliegt naar het
zuiden weg. Vandaag geen grotere groepen barmsijzen gezien, wel regelmatig
enkelingen of een vluchtje van een stuk of vijf vogels. Helaas blijven ze wederom
allemaal op één na hoog zitten. Die ene die wel laag zit vliegt pal naast de
luidspreker weg; het op het verkeerde moment op de verkeerde plek aanwezig
zijn heet dat voor een ringer. Er zitten weer meerdere rallen in het terrein (het
water is nog niet dichtgevroren) en we doen het met de vangsten helemaal niet
slecht, vier stuks vandaag. De eerste blijkt een afgebroken bovensnavel te
hebben waarbij de ondersnavel al een beetje doorgegroeid is. Op de plek van de
breuk is zichtbaar dat de snavel zich ter hoogte van de breuk aan het verbreden
is. Het gewicht van deze ral valt uiteindelijk nog niet eens tegen, maar je kunt je
afvragen of die
het bij deze
omstandighed
en nog wel
gaat redden
als ie nog
blijft.
Gedurende de
hele dag is ook
te merken dat
de mezen
reageren op de
sneeuw, we
vangen er heel
wat meer dan
de voorgaande
dagen. Daarbij
ook een paar
oudere vogels
waarvan één
man sinds
2007 al 11 keer in onze handen is geweest. Aan het einde van de middag vangen
we op één van de klassieke sperwerplekken de Sperwer-vrouw terug die vorige
week door Wil Gerritse en Gerrit Gerritsen geringd was. Gedurende de middag
heeft het enkele uurtjes een klein beetje gedooid; niet genoeg om de sneeuw ook
van de grond weg te krijgen, maar de meeste boomtoppen zijn weer sneeuwvrij
geworden. Echte sneeuwtrek is vandaag dus nog uitgebleven, we zien dus wel
wat de dag van morgen weer brengt.
Groeten, Henri en Hanneke
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Week 48
Zaterdag 27 november 2010
Razende Roodborsten
Geheel volgens voorspelling is het vannacht weer een paar graden kouder
geworden. Bij het opstaan is het -5°C en tijdens het lopen van de eerste ronde
kraakt de bovenlaag van de modder op de looppaadjes als fondant onder je
laarzen in stukjes. In de eerste ronde hangen er twee Roodborsten bij elkaar in
het net. De ene is al op 3 augustus geringd en de ander is een vogel die gisteren
alhier een ring kreeg. Vul maar in hoe de hiërarchie onder deze twee vogels
verdeeld zal zijn en waarom ze zo dicht bij elkaar in het net hingen. Verder nog
vier Merels in deze ronde en in de kooien drie Waterrallen waarbij één ral van
gisteren terug. In de schapenweide hangt er nog een late Zanglijster in de
netten. Er komen een paar maal groepen Brandganzen recht uit het noorden het
eiland overvliegen om even later in de polder te landen, ze waren dus nog niet
allemaal gearriveerd. Daarna is het stil in het Glop... Er is hoogstens een enkele
Merel of Pimpelmees te horen en af en toe vliegen er weer wat Sijzen over de
elzentoppen. Aan het eind van de ochtend sta ik blaadjes uit de netten te
schudden als ik een gesuis door het bos hoor. Het blijkt een Havik-vrouw te zijn
die recht op mij af kwam vliegen maar voor de overkant van de sloot het roer
omgooit en ter plaatse van het vorig winter opengezaagde gat als een raket
loodrecht omhoog schiet en over het bos wegvliegt. Direct daarna komen twee
Buizerds uit het bos omhoog... Enkele rondjes later loopt Evert Jan langs de
netten en haalt een vers geslagen en deels al aangevreten Merel uit het net; van
roofvogelactiviteit is dus zeker nog wel sprake. Ik ben vandaag tussen de
bedrijven door maar alvast met het snoeien van de berken bij sectie 5 begonnen,
tijd genoeg, en mooi droog vriezend weer. We hebben vandaag nog even weer
kunnen genieten van de middeldonkere Buizerd die vandaag vanaf het dak van
het gebouw in één van de berken vlak voor het gebouw ging zitten. Helaas met
de rug naar ons toe zodat we de ring niet hebben kunnen zien. Aan het eind van
de middag vliegt er weer een wolkje Sijzen boven het Glop dat bij herhaling weer
in de toppen van de berken op de rand van sectie 7 en 6 gaat zitten. Zo ook weer
af en toe enkele barmsijzen. Pas in de laatste ronde hangt er bij verrassing in
sectie 7 dan toch nog een Grote Barmsijs, een ‘gewone’ grote... En zo zit er al
weer een vangdag op. We beginnen ons langzaam maar zeker te realiseren dat
het waarschijnlijk over is. Doordat de sneeuwval die we hier hebben gehad niet
dekkend over een groot gebied heeft plaatsgevonden heeft het wellicht een
tegenovergesteld effect gesorteerd, het eiland is wat de zangertjes bedtreft
leeggelopen...
Groeten, Henri en Hanneke

Zondag 28 november 2010
De 11.000-ste!
Het heeft vannacht weer iets steviger gevroren, al stelt -5°C nog niet zo heel veel
voor. Toch is het ijs in het Glop al een centimeter dik. In de eerste ronde blijkt er
toch wat aankomst te zijn van Merels. In het bos hangen er vijf waarbij één
exemplaar met een mooie bleke en net iets kleiner lijkende ring... Inderdaad,
INFORM LONDON! Een mooi stevige adulte man met van die bleke voetzolen. Aan
de onderkant van de ring is te zien dat ie er al een paar jaar mee rond vliegt
want die kant is duidelijk al iets dunner gesleten. Het is de elfde London-Merel in
het bestaan van de VRS. Halverwege sectie 7 hangt in de eerste ronde een
Houtsnip in het net, wellicht de vogel die ik vannacht in de laatste ronde miste
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doordat ie uit het net kon opspringen? Op twee plaatsen langs de netten springt
een Watersnip uit de kant van het pad op en op een derde plek hangt er één even
in het net maar weet toch z’n weg te vervolgen.
De paden langs de netten zijn inmiddels toch echt wel hard bevroren geraakt, het
knisperen begint af en toe glibberen te worden. Alle netten van sectie 5 zijn
totaal wit uitgeslagen van de rijp.
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Nu is het pas goed
gaten tellen! Vangen
doen ze op deze manier
natuurlijk totaal niet...
Er komen weer Brandganzen recht uit zee
overvliegen en tijdens
de eerste ronde draait
een Havik ook al een
mooi rondje boven het
zonnige Glop.
In de kooi bij sectie 4
zitten twee Waterrallen;
deze blijken op 12 en
14 november te zijn
geringd. Ondanks de
indruk van lichte aankomst duurt het toch
nog tot de derde ronde dat we de 11.000-ste ring voor dit jaar kunnen
aanleggen. We hebben nog niet eerder de 10.000-grens gepasseerd, en dan nu
ook nog eens de 11.000! De eer valt te beurt aan een Sijs die aangelokt werd
door alle elzenzaad dat rijkelijk in het ijs ingevroren zit.
Bij vertrek voor de ronde van 11 uur komt er een Bonte Kraai laag over het
gebouw vliegen. De vangsten zijn rond dat moment al behoorlijk teruggevallen,
maar met de gemiddelden van afgelopen week mogen we niet klagen. We vangen
nog een nieuwe soort voor deze periode, een Grote Bonte Specht die ik hier zelf
vorig jaar in juli heb geringd toen ie nog in jeugdkleed was. Deze vogel is nu pas
voor het eerst weer teruggevangen. Opvallend is vandaag de activiteit van
Winterkoningen, we vangen er maar liefst zes terug. Daarbij geen vogel van hoge
leeftijd, wat wil je na twee nogal strengere winters, maar wel drie vogels van
vorig seizoen. Daarvan is één exemplaar nu pas voor het eerst dit jaar
teruggevangen. De Sijzen en de barmsijzen zijn vandaag duidelijk in mindere
aantallen aanwezig, toch weggetrokken met de toenemende vorst? Op het
meteoveld zit rond het middaguur nog even een geelgors te roepen. In de
middaguren combineer ik het lopen van een ronde met het snoeien van iedere
keer een berkenboompje en begin ik met het binnenhalen van de netten van
sectie 6, de netten in de schapenweide. De laatste ronde wordt weer gelopen bij
flink toegenoemen vorst en levert nog twee nieuwe Merels op. De wind is dan iets
toegenomen, voor de komende dagen wordt er verder toenemende tot zelfs
harde wind voorspeld, dat gaan gure dagen worden, vooral als er dan ook nog
sneeuwval bijkomt. We gaan geloof ik maar haast maken met opruimen...
Groeten, Henri en Hanneke

Maandag 29 november 2010
GUUR! voor de vogels begint het winteravontuur
Het heeft vannacht weer ongeveer 5 graden gevroren. De paden zijn wit
uitgeslagen, maar de netten niet. Meteen vanaf het eerste licht staat er een
snijdend gure oostenwind. Er zijn in tegenstelling tot de Merels van gisteren zo
goed als geen vogels in het terrein merkbaar. Wel zitten er weer meer
Waterrallen, althans die indruk hebben wij als we afgaan op de aantallen die we
horen roepen. Het vangen wordt minder, maar dat kan sterk te maken hebben
met het feit dat de kooien nu echt flink vastgevroren in het ijs zitten. Dat wordt
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nog een heel karwei met het opruimen ervan. We zien vandaag een Havik-vrouw
jagen boven het vangterrein; het lijkt erop dat ze het gemunt heeft op de rallen
die nu niet veel dekking meer hebben. Met het dichtvriezen van het terrein zullen
ze ook wel niet lang meer blijven. Voedsel zoeken wordt moeilijker voor ze. Dat
getuigd ook het gewicht van een Waterral die we vandaag terugvangen; deze ral
is in 13 dagen na de laatste vangst iets meer dan 25 % in gewicht afgevallen.
Maar goed, het zes keer terugvangen van die ral met Zweedse ring een aantal
jaren geleden suggereerde ook dat ze wellicht eerst afvallen na aankomst en dan
pas weer opvetten. En de vangsten van die vogel vond plaats zonder vriezend
weer... Ook bij de zangertjes merken we vandaag een paar vogels die in de
afgelopen nacht alleen al voor het warm blijven tijdens de slaap 10% in gewicht
waren afgenomen, ik wou dat ik dat kon... In de eerste ronde vingen we vrijwel
niets, maar helemaal achteraan in de opstelling bij sectie 5 hingen wel een paar
Staartmezen. Het blijken vijf vogels te zijn die allemaal al een ring hebben van
vijf verschillende ringdatums. Er zit één vogel bij van dit jaar en de andere vier
zijn allemaal in 2009 geringd op 2 en 11 september en 11 en 13 oktober. Vanaf
een uur of 11 valt de gure wind behoorlijk terug van 3 naar 1 bft, maar dat is
maar tijdelijk. Vanaf een uur of 1 na de middag komt ie dubbel en dwars terug en
aan het eind van de middag waait het snijdend 6-7 Bft uit het oosten. Gisteren
zijn we begonnen met het weghalen van de eerste netten, en vandaag zijn we
daarmee verder gegaan. Tijdens dat opruimen wordt mijn aandacht getrokken
door een iel hoog geluidje in de wilgen en even later zie ik kortstondig maar
duidelijk herkenbaar aan de oplichtende stuit een PALLAS BOSZANGER zitten en
een paar maal vlinderend voor een bemoste tak vliegen. Dat vlinderen zien we
rond het gebouw ook uitgevoerd worden door meerdere mezen en af en toe een
Roodborst die alle kiertjes en gaten van de kozijnen aan het afspeuren zijn naar
spinnetjes en andere insecten. Op een gegeven moment zit er een Koolmees op
de plank waar de ringstrengen aan hangen en zit er een tweede op een fietsstuur.
In de voorlaatste ronde vangen we nog twee ongeringde vogels, een Heggenmus
en een Tjiftjaf. Aan het eind van de dag is 60% van de opstelling weg en begint
het karwei van drogen, labelen en uitzoeken wat weg kan en wat gerepareerd
moet worden. Morgenochtend halen we de rest binnen.
Groeten, Henri en Hanneke

Dinsdag 30 november 2010
GUURDER! De vogels krijgen het al moeilijk
Bij het opstaan bleek de wind nog even hard langs het gebouw te blazen dan
gisteravond laat. Een snijdende Oostenwind met kracht 5 dus. En dat terwijl de
temperatuurkaart van de KNMI aangeeft dat we in het warmste deel van het land
zitten... Nou ja, warmste is maar een relatief begrip als je praat over verschillen
binnen de marge van 2,5 graden. In de eerste ronde vangen we met de beperkte
opstelling van slechts nog sectie half-7 en de helft van 3 toch nog 11 vogels
waarvan 1 ongeringd. In die ronde een Merel die sinds de laatste vangst van zes
dagen geleden 22 gram is afgevallen, dat is maar liefst 22,4% van het
lichaamsgewicht. En dat is niet de enige vogel: we vangen een Waterral voor de
vierde keer sinds 12 november en die is in die tijd 31,3% in gewicht afgevallen.
Het wordt voor de meeste vogels een kwestie van maken dat je wegkomt want
beter wordt het er niet op voor je... Toch zijn er ook opstekers. We vangen
Roodborsten die toenemen in gewicht. Zelfs een vogel die ik, als ik hem destijds
zou hebben geringd en een gewicht van 13,8 gram had afgelezen, niet veel
kansen op overleven meer zou hebben gegeven. Wonderwel nam de vogel bij
verschillende controles langzaam maar zeker toe in gewicht en woog op 18
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november zelfs 16,3 gram. Nu de laatste dagen wordt het weer wat moeilijker
want het gewicht is tijdens twee controles weer zakkend naar nu 14,9 gram. Maar
ja, met het sneeuwdek dat er nu ligt wordt het ook moeilijk om nog voldoende
eten bij elkaar te scharrelen. De meeste barmsijzen lijken wel te zijn verdwenen,
Sijzen vliegen er wel volop, en die beginnen na alle zaadworp na de wind van
gisteren ook echt naar beneden te komen. We zien een groep van zeker 50
vogels van de grond opvliegen bij sectie 1, vanzelfsprekend als de netten er niet
meer staan. Toch vangen we er vandaag drie waarvan één geringd. We vangen
vanochtend ook nog een leuk klein vogeltje terug... Een onmiskenbare Taigaboomkruiper die hier op 24 oktober geringd is. Het is een heel erg licht exemplaar
met ook een opvallend klein snaveltje. Om 14.00 hebben we de laatste gewone
mistnetten gesloten en kan het opruimen van alle haringen, touwtjes, bordjes en
stokken beginnen. Alleen de grofmazige netten moeten dan nog weg. Als ik
vertrek om die op te halen spreek ik tegen Hanneke uit dat ik het wel jammer
vindt dat ik dit seizoen helemaal geen buizerd heb gevangen. U voelt hem al
komen... Ik kom bij het langste net in de schapenweide en daar hangt dus een
BUIZERD! En niet zo maar één: hij heeft een doffe oud uitziende ring en ik meen
al wat aan de kop te herkennen. En dat voorgevoel blijkt te kloppen want ik heb
een foto van die kop op de screensaver van m’n laptop staan! Ik blijk hem in
2007 alhier samen met Peter van Horssen te hebben geringd en de vogel was
toen ook al adult. Niet de minste afsluiter voor de mistnetvangsten... We gaan
tijdens het verder opruimen en snoeien nog een paar dagen door met de rallenkooien. En ook daar vangen we vanavond nog een verrassingssoort: een nieuwe
jaarsoort in de vorm van een WATERSNIP! En daarmee hebben we nu een
seizoen met 73 soorten.
Groeten, Henri en Hanneke

Woensdag 1 december 2010
GUURST! veerboot vast en kooien vast...
Een dagverslag zonder vangsten... We hebben vandaag alleen nog gepoogd rallen
te vangen met de vier diepvrieskooien. De kooien staan nu alle vier dik in het ijs
en het zal hakken worden om ze er uit te krijgen, of afwachten tot de dooi het
ons makkelijker gaat maken... We horen dat de ochtendboot naar het eiland is
vastgeraakt op het wad. Niet in het ijs, hij is door de harde wind tegen de rand
van de geul gedrukt en daarin vastgeraakt. We zien midden op de dag al een
vliegtuigje met een reportageploeg boven het wad vliegen... De mensen op de
boot hebben wel waar voor hun geld gekregen zeg... Ik heb dit fenomeen jaren
geleden ook zelf al eens meegemaakt; verbazingwekkend hoe de mensen dan als
razende gekken naar het buffet rennen en chips en gevulde koeken inslaan...
Er zitten nog steeds wel Waterrallen in het terrein, we horen er meerdere roepen
en zien vanuit het gebouw regelmatig een (nog) ongeringd exemplaar het pad
oversteken vanuit de braamstruiken bij de strandwagen naar de sloot die langs
sectie 1 nog steeds open is. Wordt daar nog steeds warm water op geloosd?
Ondertussen is er door de harde en extreem snijdend koude wind die vandaag de
hele dag met 7 bft het eiland geselt al heel veel elzenzaad op het ijs van de
Glopsloot en op de sneeuw langs het pad gevallen. De vele Sijzen en een enkele
barmsijs die er nog rondhangt doen er hun voordeel mee. Ondertussen zien we
de Merels veelal dik zitten en zo min mogelijk bewegen om energie te sparen. Er
zit op het pad naast het gebouw een grijze Merel-vrouw om zich heen te kijken
waarbij je ondanks het dikzitten nog kunt zien dat het bordtbeen uitsteekt...
Rond het middaguur komt er een Buizerd weer even langs het gebouw vliegen
om vervolgens boven de sloot in een berk te gaan zitten. Nog geen 30 seconden
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later volgt er een tweede vogel die recht op de eerste afvliegt en hem / haar
wegjaagt. Tijdens het opruimen van bordjes, stokken en haringen horen we bij
sectie 5 aan de overkant van de sloot een grote ‘trompetter’-Goudvink roepen.
Nu wel... We hebben vanmiddag alle netten uitgeselecteerd en droog en muisvrij
opgeborgen en Hanneke is druk in de weer geweest met het wassen van alle
vogeltransportzakjes. Dat levert weer een zeer onwelriekende geur op die geen
wasmiddel kan onderdrukken... Morgen grijpen we de gelegenheid aan om het ijs
op te gaan en op de sloot de takken weg te snoeien waar we de laatste jaren
nooit meer bij hebben kunnen komen. Per slot van rekening kan het maar zo zijn
dat het in januari warm water regent...
Groeten, Henri en Hanneke

Donderdag 2 december 2010
Aan de slag!
De wind is vannacht vrijwel geheel gaan liggen en dus kunnen we eindelijk weer
buiten aan het werk. We zijn begonnen om op het ijs op de sloot alle wilgen en
elzen te verwijderen. Een uitgelezen kans die jarenlang niet is samengevallen met
een officieel snoeiweekend. Het ijs was op de open stukken inmiddels 5 cm dik,
maar op de stukken waar meer riet en takken stonden duidelijk dunner en dat
hebben we
geweten...
Maar goed, het
knippen en
zagen ging
ondanks
regelmatig door
het ijs zakken
voortvarend en
we hebben heel
wat meters
kunnen maken,
in ieder geval
zijn de plekken
waar het meest
stond nu
schoon. Tijdens
het snoeien zat
er af en toe nog
een enkele
Roodborst op het ijs, één maal een rechtsgeringde op 2 m afstand. Verder vlogen
er regelmatig weer groepen Sijzen rond en kwam er nog weer een groep van
circa 30 barmsijzen over. We pestten twee Houtsnippen op en hebben enkele
malen een Noordse Goudvink gezien en gehoord. In de top van de hoge berk
achter het gebouw zat een vrouw Noordse Goudvink. In kooi 3 vingen we
vanmiddag zowaar nog een Waterral. Het was een geringde vogel uit de
vangweek van Symen Deuzeman, en toen geringd op 31 oktober. De vogel was
10% lichter geworden. Deze ral is nu de 2499-ste in ons bestand. Morgen nog
één erbij en we hebben een heel mooie reeks vangstgegevens verzameld. De
bosluidspreker is inmiddels ook verwijderd, nu de kabels nog. Vanavond is het
opnieuw gaan sneeuwen,er ligt op het moment van het schrijven van dit verslag
(twaalf uur) al weer 12 cm verse sneeuw...
Groeten, Henri en Hanneke
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Vrijdag 3 december 2010
Klooien met de kooien
Het heeft vannacht nog een klein beetje bijgesneeuwd en vanochtend ontwaakte
het eiland in een nieuwe hagelwitte deken van 15 cm sneeuw. Als vogelringer
meet je die dikte natuurlijk met je vleugellineaal, maar op dat idee kom je
natuurlijk pas als je eerst in het hele gebouw naar een meetlat hebt lopen
zoeken. We zijn eerst maar eens begonnen met een rondwandeling door het
gebied om te genieten van het prachtige nieuwe landschap dat de sneeuw had
geschapen. Op de Glopsloot waren al loopsporen van Waterrallen en Merels
zichtbaar bij de plekken waar door kwel een stukje sloot ijsvrij was gebleven. Je
kon zien dat er al vogels een bad hadden genomen en ook al in de laag onder de
sneeuw hadden zitten wroeten. Zo zagen we gisteravond ook al dat er een haas
over het pad had gelopen (nou ja, met sprongen van meer dan 2 meter tussen de
prenten kun je amper van lopen spreken) en de sloot was overgestoken. Onder
de Ebelbrug ook nog volop loopsporen van waterrallen die kennelijk onder de
brug hebben overnacht. Ook de bewoner van het rattenhol in de schapenweide
was al buiten geweest, er liep een spoor vanuit het hol richting het berkenbos.
Maar tevens was zichtbaar dat de bewoner weer thuis was want de ingang zat
dicht met sneeuw maar er was een klein ademgaatje vrijgehouden van zo’n 1,5
cm diameter.
Na deze wandeling zijn we begonnen met het weghalen van de luidsprekers en
daarna het ontmantelen van de inloopkooien. Dat werd nog een heel karwei want
ze moesten letterlijk uit het ijs en bevroren modder worden gebikt. Maar na flink
wat geworstel en gesjor slaagden we daar in. De kleine opvangkooitjes staan nu
bij de kachel in het veldlab te ontdooien. En daarmee kwam er een officieel einde
aan onze misukte queste naar de 2500-ste Waterral in het bestaan van de VRS.
Meer zit er voor dit jaar echt niet in, of een andere VRS-er moet nog plannen
hebben om iets te ondernemen voor de jaarwisseling.
Tijdens het veldwerk hebben we nog enkele Veldleeuweriken en barmsijzen over
horen en zien komen en zagen we ook nog een roepende Boomleeuwerik pal
noordoost overvliegen. Terwijl ik binnen bezig was om de ijsvrije en vervormde
rallenkooitjes te herstellen zagen we een bezoeker lopend naast zijn bepakte fiets
door de sneeuw het pad naar het veldlab op komen. Het bleek Martin
Duisterwinkel te zijn die dit weekend op het eiland nog teken wil gaan vangen. In
het dennenbos schijnt het onder deze omstandigheden nog steeds dooi te zijn in
de strooisellaag onder de dennen. Wegens de aanwezigheid van Goudvinken en
Sijzen rond het gebouw hebben we in de middag toch nog even een tijdje sectie 1
weer gebruikt. Dat leverde slechts twee Koolmezen en een Roodborst retour op.
Daar zat een boulimia-Koolmees bij die dit najaar vijf keer gevangen is; op zijn
‘magerste’ dag woog deze man 19,4 gram en nu maar liefst 21,9 gram. De
Roodborst is op 19 september geringd en daarna tot op heden in zeven vangsten
op een verbluffend vergelijkbaar gewicht gebleven.
Groeten, Henri en Hanneke

Zaterdag 4 december 2010
Struinen door de sneeuwduinen.
Vandaag waren de omstandigheden weer eens drastisch anders. Er stond van
meet af aan een stevige wind die de sneeuw tot sneeuwduintjes blies. De
schapen stonden dicht opeen in de hoek van het weiland en hadden op het
moment dat de volgende sneeuwval begon al snel een wit laagje op hun vacht
liggen alsof ze met poedersuiker bestrooid waren. Ik ben vandaag bezig geweest
met het binnenhalen van de kabels van de geluids-installatie. Ook dat werd zoals
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te verwachten was een heel verfrissende actie want bij iedere boom waar de
kabel over een tak was getrokken kreeg ik een welverdiende vracht sneeuw in
m’n nek. Bovendien was er eens een kleine trap in het Glop te zien, waarvan we
natuurlijk een foto
hebben gemaakt.
Er zat ook weer een
Buizerd in het glop,
maar ditmaal toch weer
een ander dan de twee
die we deze weken
steeds zagen. Deze was
donker van kleed en had
een duidelijke lichte
eindband op de staart.
Vanwege de slechte
weersvoorspellingen
voor morgen, dooi met
kans op ijzel, hebben we
besloten om dat af te
wachten en op
maandagochtend naar
huis te gaan. Bovendien
weten we vrijwel zeker
dat we in Lauwersoog de
wegenwacht nodig zullen
hebben omdat we de
handrem op de auto
hebben laten staan en
die is zeer waarschijnlijk
vastgevroren. In het
veldlab kondigen zich de
eerste winterse perikelen
ook al aan want de
kachel haperde. Da’s niet goed als dat gebeurt vlak voor je naar huis gaat en het
gebouw achterlaat.. Daarom hebben we de monteur er maar bijgehaald. Hij
kwam lopend naar het veldlab toe want de sneeuwschuivers hadden de sneeuw
van de weg voor de inrit naar het Glop geschoven (hier woont toch niemand) en
op het pad bij de slagboom lag al een sneeuwduin van een halve meter
hoog. Daarna zijn we dus nog maar even weer wat boodschappen gaan halen in
het dorp. Onderweg nog slechts een paar kraaien gezien, de polder was verder
helemaal leeg. De brandganzen zullen ook andere oorden hebben opgezocht waar
het sneeuwvrij is. Op de terugweg troffen we in de berm bij de Duinhoeve een
kat aan die zat te vreten van een dode haas. Die haas ligt hier nu dus te wachten
op een buizerd. We hebben ook nog even de netten open gezet en nog weer een
paar vogeltjes kunnen terugvangen en zelfs nog een vink kunnen ringen. Morgen
halen we de resterende twee kabels uit het bos en gaan de laatste vier
gerepareerde rallenkooitjes de opbergruimte in. Dan is het wel klaar voor dit jaar.
Groeten, Henri en Hanneke.
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Epiloog
We kunnen terugkijken op een buitengewoon succesvol en bij vlagen enerverend
seizoen, waarin diverse records zijn gesneuveld. Zowel de vogels als de excursiegangers hebben ons dit jaar in groten getale weten te vinden. Op 15 september
ontvingen we de NM-vrijwilligers van het Mantingerveld die een uitgebreid verslag
met foto’s op hun weblog (http://mantingerveld.weblog.nl/mijn_weblog/2010/09/vogelringstation-schiermonnikoog-ii.html) hebben
gezet. Op 27 en 28 september waren we getuige van een echte fall van
trekvogels, vooral Heggenmus en Roodborst, maar ook de Zanglijsters lieten zich
niet onbetuigd. Op 14 oktober volgde een groepje Staartmezen waarvan we even
dachten dat het Witkopstaartmezen waren. Inmiddels zijn we er niet meer zo
zeker van... Op 26 oktober vingen we dan een onverdachte nieuwe baansoort:
een Bruine Boszanger. Op 30 oktober werd de tienduizendste vogel geringd: een
Staartmees! Voor het eerst gingen we over deze magische grens heen. Op 2
november wist Ardie ook een belangrijke vangst te doen, een nieuwe sponsor:
Yspeert VWL Advocaten, Drachten en Groningen. Zij steunen ons ringwerk en
krijgen zo een vermelding op de sponsorpagina. Op 24 november vingen we de
volgende nieuwe baansoort: een adult mannetje Witstuitbarmsijs. Zie ook de
fotopagina (http://www.vogelringschier.nl/witstuitbarmsijs.html). De dag daarna
sloeg volkomen onverwacht koning winter toe met een dik pak sneeuw en werd
het tijd om de boel weer in te pakken. Toch vingen we die zondag nog de
11.000-ste vogel. Wat een jaar!
Voor een totaaloverzicht van de vangsten van VRS Schiermonnikoog in het Glop
van 1991 tot en met 2010, zie http://www.vogelringschier.nl/soorten.html.
Ringers en helpers van Vogelringstation Schiermonnikoog
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Jaarstaat 2010
Groene Glop
barmsijs
Bladkoninkje
Blauwborst
Boerenzwaluw
Bonte Vliegenvanger
Boomkruiper
Boompieper
Bosrietzanger
Braamsluiper
Bruine Boszanger
Buidelmees
Buizerd
Draaihals
Fitis
Fluiter
Gekraagde Roodstaart
Goudhaan
Grasmus
Grauwe Fitis
Grauwe Vliegenvanger
Groenling
Grote Barmsijs
Grote Bonte Specht
Grote Goudvink
Heggemus
Houtduif
Houtsnip
Huismus
Keep
Kerkuil
Kleine Barmsijs
Kleine Karekiet
Kneu
Koekoek
Koolmees
Koperwiek
Kramsvogel

1
3
7
16
55
10
7
11
109
1
2
2
4
949
6
96
273
75
1
55
6
18
10
2
720
21
8
4
182
2
37
187
1
7
218
599
2

Kruisbek
Merel
Nachtegaal
Pallas’ Boszanger
Pimpelmees
Porseleinhoen
Putter
Ransuil
Rietgors
Rietzanger
Roodborst
Roodborsttapuit
Roodmus
Sijs
Sperwer
Sperwergrasmus
Spotvogel
Spreeuw
Sprinkhaanzanger
Staartmees
Taigaboomkruiper
Tapuit
Tjiftjaf
Tjiftjaf spp tristis
Tuinfluiter
Vink
Vuurgoudhaan
Waterral
Watersnip
Winterkoning
Witgesterde Blauwborst
Witkopstaartmees
Witstuitbarmsijs
Witte Kwikstaart
Zanglijster
Zwarte Roodstaart
Zwartkop
Totaal
Aantal (s)sp
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1
1.128
9
1
339
1
29
2
114
60
1.212
1
1
778
6
3
116
5
21
117
1
1
578
3
264
866
18
88
1
102
2
5
1
2
451
2
983
11.019
74

Zeereep
Blauwborst
Bosrietzanger
Braamsluiper
Fitis
Gekraagde Roodstaart
Grasmus
Graspieper
Grauwe Vliegenvanger
Groenling
Heggemus
Keep
Kleine Barmsijs
Kleine Karekiet
Koolmees
Koperwiek
Kramsvogel

1
3
4
6
1
3
3
1
11
15
58
3
3
17
2
1

Merel
Pimpelmees
Putter
Rietgors
Rietzanger
Roodborst
Sijs
Sperwergrasmus
Staartmees
Tjiftjaf
Tuinfluiter
Vink
Vuurgoudhaan
Winterkoning
Zanglijster
Zwartkop
Totaal
Aantal (s)sp

83
1

15
17
3
4
1
26
18
1
8
4
6
23
1
11
42
37
349
32

