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Week 30
Woensdag 27 juli 2011
Eindelijk droog
Vanochtend voor het eerst gevangen deze week. Bij aankomst op zaterdag stond er een stormachtige
wind met felle buien. We konden gelijk aan de slag met het verwijderen van takken en elzenproppen
uit secties 2 en 0, het leek wel oktober. Ook zondag t/m dinsdag veel regen. De sloten in het Glop zijn
tot de nok gevuld met water. Tussen de buien door hebben we de afgelopen dagen de baan gesnoeid
en de oostelijke secties opgebouwd. Sectie 5 moest op twee plekken worden ingekort vanwege het
nieuwe raster rond het meteoveld, zowel de lange baan (laatste net 7 ipv 10 meter) als het tweede
korte stuk (ook hier een 7 meter aan het eind). Sinds vanmiddag staat alles op z’n plek.
Kees Oosterbeek
Donderdag 28 juli 2011
Vanochtend gevangen met het oostelijk deel van de vangopstelling. ‘s Ochtends vroeg miezerregen
waardoor de vangsten langzaam op gang kwamen. In de hoek 4-5 nog enkele jonge karekieten met
nog niet volgroeide slagpennen. Om 13:00 de netten gesloten.
Kees Oosterbeek
Vrijdag 29 juli 2011
Vanochtend tot 13:30 voor het eerst met de volledige netopstelling gevangen. Tegen de verwachting in
relatief weinig vogels met een groot aandeel terugvangsten. Tussendoor de Calidris-spullen naar de
kwelder getransporteerd en ‘s middags de vangtent opgezet.
Kees Oosterbeek en Koos van Ee

Week 31
Zondag 31 juli 2011
Vannacht is de wind wat gaan liggen en dus weinig blad in de netten. We waren t/m sectie 2 bang dat
dat ook voor de vogels zou gelden, maar dat viel best mee. Achterin 4 hingen maar liefst dertien
vogels en da’s een mooie start. In een van de grofmazige netten onze eerste Houtsnip. Het eerste
rondje leverde twintig vogels op en de tweede twee minder. Rond 10.00 brak de zon door en vielen de
vangsten terug. Good old Barbara kwam ons met een bezoek vereren en we hebben heel wat namen
van Chinese vogelsoorten geleerd. Ze vertrekt over vier weken naar Arizona. Wordt ongetwijfeld
vervolgd. De baan ligt er volgens mij prima bij, zij het dat het rond sectie 5 allemaal wel erg laag is.
Volgend jaar heeft het daar een prima hoogte, maar komende winter zullen we er wel een aantal banen
tot op de grond moeten afzetten, anders hebben we er over twee jaar weer een grote kluif aan. Gerard
en Jeroen zijn leden van de VWG IJsselstreek en zijn op initiatief van Gerard Boere bij hem en mij in
opleiding als CES-ringer. Het meelopen van zo’n hele week is een mooie gelegenheid om hun
vaardigheden op te schroeven. De goede gewoonte om bij nieuwe handsoorten te tracteren, heb ik nog
maar even niet ingevoerd. Na zulke goede eerste rondjes werd de target meteen op ruim honderd
gezet, maar nee hoor, de teller bleef op 91 steken. Maar dat is natuurlijk wel een stijgende lijn. Dat wel
weer. In de namiddag kwam Barbara ons nog een klein aantal aanvullingen geven op de soorten die ze
in China had gezien, dan wel die ze in Arizona verwachtte te zien. Het mysterie van de vijf man van de
RUG die volgende week het Glop zouden bezetten (en best wel de nodige commotie veroorzaakten) is
eindelijk opgelost. Ze hadden het verkeerde adres gebeld en waren vanavond in de Herdershut
aangekomen.
Groeten van de Salland Boys,
Wil Gerritse
Maandag 1 augustus 2011
Een vrijwel windstil begin van wat een mooie dag (in ieder geval qua weer) lijkt te worden. Het eerste
rondje viel wat tegen. Later trok het iets aan. Midden op de middag ons eerste nulrondje, daarna
sprokkelend naar de ruim 80. Nieuwe weeksoorten waren Houtduif, Rietzanger en Groenling. Sectie 6
vangst heel slecht wat betreft de aantallen. In massa is het door de andere secties bijna niet te
evenaren na een Houtsnip en twee Houtduiven. Bezoek gehad van twee oud-VU-studenten. Zij had 50
jaar geleden hier haar eerste kamp gehad. Toen stond het gebouw er nog niet... Onze excursies zijn
door het Bezoekerscentrum weer in hun programma opgenomen zodat we woensdag al de eerst gasten
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kunnen verwachten. Gerard heeft een set bandenplakspullen en een nieuwe binenband gehaald. We
moeten nodig iets aan het groeiend aantal oude fietslijken doen. Koos is nog even geweest met een
maat. Ze hadden vannacht 25 steltjes gevangen. Komende twee nachten gaan ze het weer proberen.
Het weer was voor de vogels te mooi, maar uitstekend om van de zeer luxe barbecue gebruik te
maken. Al met al viel de eindscore van 84 niet tegen.
Waarnemingen: Bruine Kiekendief, Waterral, Havik en ruim honderd meeuwen die op de thermiek op
de vliegende mieren aan het azen waren.
Groeten van de IJsselstreek-groep (Salland Boys was niet correct, aangezien Gerard thans in Vorden
woont en Jeroen in Zutphen),
Wil Gerritse
Dinsdag 2 augustus 2011
Het begon erg stil in het Glop en dat zou het de hele mooie dag blijven. Toen de zon goed doorkwam
was het wel gedaan met de vangst. Om 14.00 viel dan ook het eerste nulrondje. Hoogtepunt was een
jonge Grote Bonte Specht en natuurlijk de barbecue met Symen en Koos. Gerard en Jeroen zijn
vannacht met hen het wad opgegaan. Vandaag al met al toch nog 54 vogels.
Warnemingen: Vandaag weer enkele groepjes Regenwulpen, een jonge Havik bij sectie 2, Boomvalk
hoog richting zuid en tegen de avond een groep van ruim 50 Gierzwaluwen boven het Glop.
Wil Gerritse
Woensdag 3 augustus 2011
Vandaag een eenzame start van de vangdag. Gerard en Jeroen waren uiteraard nog niet terug van het
wad en met een eerste rondje van acht was het ook erg rustig. Wel de topsoort van de week gevangen
(tot nu toe dan), een eerste kalenderjaar Nachtegaal. Ook al heel lang niet meer in handen gehad. Om
8.00 al het eerste nulrondje, dat beloofde niet veel goeds. Gerard en Jeroen kwamen tegen tienen
terug van het wad. Zwaar afgepeigerd doordat ze al vanaf half zes gistermorgen op waren en geholpen
hebben met het afbreken van de netten en de tent. Maar ze vonden het wel een geweldige ervaring
(met zeevonk). De hele dag vingen we elke ronde wel een paar vogels. De eerste excursie van dit
seizoen leverde tien deelnemers op (er waren er 11 opgegeven), die goed waren voor vier gesponsorde
ringstrengen en 10 euri fooi. Tegen de avond begon het licht te regenen en om 9.30 ging het stevig
doorregenen, maar ook de extra rondjes leverde nauwelijks vogels op. De beide grofmazige netten
werden wel gesloten (het derde net is nog steeds zoek). De eindscore was 50, waarvan bijna de helft
terugvangsten.
Wil, Gerard en Jeroen
Donderdag 4 augustus 2011
Vanmorgen weer een heldere hemel met een rustig begin van wat en rustige dag zou worden.
‘s Middags een aantal nulrondjes op rij. Er worden nu in het vangterrein ook vrijwel geen vogels meer
gehoord. Jeroen is met de 10.30-boot vertrokken en Anton Koot en Henk en Willy Dommerholt zijn
daarmee aangekomen. Kan er weer gekaart worden! Tegen de avond weer regen, maar nu later dan
gisteren. Vannacht is er veel gevallen (waar is de steun voor de regenmeter?) Geen bijzondere
waarnemingen vandaag.
Wil, Gerard, Anton, Henk en Willy
Vrijdag 5 augustus 2011
Over de vogels van vandaag viel niet veel te melden. Hoogtepuntje was een Boomkruiper, maar het
was wel fraai weer. Gerard is met de middagboot vertrokken. Bauke Henstra is nog even langs
geweest.
Wil Gerritse

Week 32
Zaterdag 6 augustus 2011
Vanmorgen (zaterdag) om 8.00 al het eerste nul rondje. Henk heeft vanmorgen wat versneld afscheid
genomen van de mosselen van gisteravond, maar de anderen waren nog fris. Koos en Helma zijn met
de ochtenboot ons komen aflossen en begonnen met hun eerste nulrondje. Hopelijk blijven deze de
komende week zeldzaam.
Wil en Jeroen
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Het werd sprokkelen vanmiddag tot een onweersbui om 17.30 de pret helemaal drukte: nulrondjes
(gelukkig) tot 20.30 in regenpak en laarzen. Het Glop is weer glibberig na deze bui van 9 mm. De
avondpiek bleef dan ook beperkt tot twee vogels. Al met al een wat mager begin van onze vangweek.
Koos van Ee
Zondag 7 augustus 2011
Nadat het gisteren tijdens de controleronde om 23.00 stevig regende gooide ik vanmorgen weer 5 mm
uit de regenmeter. Het is nu niet meer te doen om het Glop te betreden op mijn sloffen. Laarzen zijn
echt nodig. De eerste ronde bestond dan ook uit 1378 blaadjes, zeven elzenproppen, acht mestkevers,
een Spotvogel en een Fitis. Verder is het sprokkelen
tot om 12.00 de hemel openbarstte met een
hoosbuitje. Voor de excursie hadden zich drie
deelnemers gemeld die niet door de bui wilden komen
en zich terstond afmelden.
Tussen 12.00 en 15.00 alleen maar wind in de netten.
De augustusdip is echt aangebroken. ’s Middags meer
kilometers gemaakt dan vogels gevangen en de
paden behoorlijk stuk gelopen. Het waterpeil in de
sloot is weer +10. De avondpiek bestond uit één Vink.
Met de wind zijn ook alle vogels uit het Glop gewaaid.
Een voordeel: ook de dazen en muggen zijn
verdwenen. Vandaag één vogel meer dan gisteren: 15
nieuw en 9 retour.
Koos van Ee
Maandag 8 augustus 2011
In de controleronde van gisteravond al zeven pas in de netten gekropen mestkevers kunnen bevrijden,
waardoor ik er vanmorgen maar vijf uit te plukken had. Verder een Houtsnip die mij al wat extra
ochtendgymnastiek bezorgde; het beest stuiterde tot drie keer toe uit het net, maar een glibberend
sprintje op mijn laarzen, zorgde toch voor de
arrestatie. Verder weer veel wind en weinig vogels.
De hele ochtend elke ronde toch een paar vogels tot
om 13.00 een regenbui het weer stil liet vallen.
‘s Middags nog een paar vogels toe en om 17.00
begon het zo hard te waaien dat ik de bossecties
(1,2,0 en 6) heb gesloten. Herfst!! Met nog een
Gekraagde Roodstaart en Fitis als laatste vogels bleef
de teller steken op een niet tegevallende 30 stuks,
waarvan wel 18 terugvangsten. Met al dat gespetter
ongeveer net zoveel vogels als loopkilometers, goed
tegen het vakantievet!!
Met vriendelijke groet vanuit een herfsterig Glop,
Koos van Ee

Dinsdag 9 augustus 2011
Om 6.00 opgestaan en geen vogel te bekennen. De wind is nog steeds stevig maar iets gedraaid
waardoor het iets minder lijkt. 5 mm uit de regenmeter gegooid. De bossectie 0, 1 en 2 toch maar
opengeschoven, de meeste losse blaadjes en takken liggen inmiddels op de grond. De 7.00-ronde
leverde één verwaaide Zwartkop op. Daana weer een nulronde en de rest van de netten ook maar
opengeschoven. Het bleef de hele dag doorwaaien. De regen bleef beperkt tot een enkel klein buitje.
De leukste ronde was die van 12.00 met daarin twee jonge Putters. ’s Middags totaal geen vogels; de
tijd nuttig besteed met het maaien van de baan onder de netten van secties 1, 2, 0, 8 en 9. ‘s Avonds
kwamen Ardie en André Duiven waarnemen zodat wij heerlijk konden opvetten bij Van der Werff. Zij
haden de avondpiek die vandaag bestond uit één Fitis. Vanwege de wind hebben zij dezelfde secties als
gisteren voor de nacht gesloten. De dagteller bleef steken op 13 vogels, zeven nieuw en zes retour.
Hopelijk gaat de wind vanacht wat afnemen en zien we morgen wat meer vogels in het Glop.
Met vriendelijke groet vanuit een nog steeds erg winderig Glop,
Koos van Ee
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Woensdag 10 augustus 2011
Gelukkig wat minder wind en de netten allemaal weer opengeschoven. De eerste ronde zelfs vier
vogels met daarbij een mooie jonge Blauwborstman. Ook vandaag een terugvangst-Fitis uit 2008 (toen
eerste kalenderjaar) geringd door Andrea van den Berg op 11 juli 2008, en een Pimpelmees uit 2007
(geringd door Joop van Ardenne) die we inmiddels 23 keer in handen hebben gehad, netjes verdeeld
over de verschillende jaren door 14 verschillende ringers.
Verder de grasbanen van sectie 3, 4 en 7 gemaaid en hier
en daar nog wat overhangende takken weggeknipt.
Vanmiddag rond 15.00 arriveerden Wil en Hetty Tamis, die
ons een paar dagen zullen assisteren. Zij brachten direct
een leuk rondje vogels mee, met daarin een adulte en
juveniele Grauwe Vliegenvanger. Daarna deed de regen
weer een duit in het zakje en bleven de vogels onder de
struiken zitten. Het viel mee met de wind en tegen met de
regen, al met al een herfsterige dag met een zomers aantal
vogels: 10 vers en 14 retour. Vanavond de secties 1, 2, 0, 6
en 5 gesloten met het oog op de verwachte wind.
Groeten vanuit een druilerig Glop,
Koos van Ee
Donderdag 11 augustus 2011
Fotodagje: Blauwborst en KOE-koek
Wil heeft de netten opengeschoven en de dag begint met motregen. Zestien milimeter zat er in de
regenmeter en het waterpeil in het Glop is weer stijgende; +10. Om 7.30 de eerste twee vogels. Ons
fotomodel voor vandaag is een Blauwborst. We hadden het beestje gisteren al van een ring voorzien,
maar toen niet op de foto gezet. Hij was het daar niet mee eens, dus vandaag maar weer in het net
gevlogen en een fotosessie afgedwongen.
Het bleef doordruppelen met de regen en de vogels, totdat Wil om 12.00 terug kwam om zakjes te
halen. Er was een groepje mezen in het net
gevlogen en als toetje vond Wil ook nog een
juveniele Koekoek in net 2. Het vreemde bij dit
beest zijn de witte veren op de kop. Een echte
KOE-Koek. Even navragen bij onze specialist.
Weer een fotomomentje waard. Wat die witte
veren zijn? Een vorm van leucisme?? Wie het
weet...!! ‘s Middags verder wel regen maar geen
vogels. Tot ‘s avonds 20.00 nulrondjes en
regenbuitjes, de paden worden behoorlijk sponzig.
De avondpiek bestond vandaag uit één Winter
koning. De regenmeter heeft vandaag nog ruim 3
mm opgevangen en het waterpeil in het Glop is
nog 2 cm gestegen.
Met vriendelijke groeten,
Wil Tamis en Koos van Ee
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Vrijdag 12 augustus 2011
Rust en vogelgeluiden
De wind is weg, in de verte ruist de branding, de vogels zingen,
bladeren ritselen en er valt zo af en toe een druppeltje regen.
Deze dag begint met een rondje luisteren en één Roodborst.
Daarna tot half elf elke keer een vogeltje, waarbij een Bonte
Vliegenvanger. Het begint weer zomers aan te voelen en de
waterstand in de sloot stabiliseert zich op +12 NGP (Nieuw
Glops Peil).
Wil en Hetty Tamis verlaten om half drie het eiland. Wij blijven
weer samen achter en genieten van de zon. De vogels blijven
met een zomers tempo binnen druppelen, waarbij opvalt dat we
bijna geen terugvangsten meer hebben en wel wat nieuwe
Fitissen. We hebben zowaar een avondpiek van zeven vogels en
dat brengt het dagtotaal op 29; 20 nieuw en negen bekend.
Met vriendelijke groet vanuit een windstil Glop,
Wil Tamis en Koos van Ee

Week 33
Zaterdag 13 augustus 2011
Wisseldag
Alle netten zijn nat van de dauw, het Glop zingt, koert en piept. De eerste ronde zitten de vogels nog
in de struiken. Daarna zijn ze wakker en hebben we nog een trosje vogels. Vandaag worden we
afgelost en kijken we even terug op veertien dagen Schiermonnikoog. Eén week vangen voor Calidris
en in de Zeereep en mijn debuutweek in het Glop. In totaal zo’n ruim driehonderd vogels verwerkt
waarvan meer dan 200 nieuw. Zo’n ruim 40 soorten met Regenwulp en een echtpaar Fuut bij het
wadvangen als nieuwe handsoorten. Alles bij elkaar weer een paar mooie weken. Henk Luten volgt mij
op en ik wens hem veel vangplezier en resultaat toe. Ardie neemt nog even waar, zodat wij het eiland
op tijd kunnen verlaten voor familiebezoek. Met vriendelijke groet, Koos en Helma van Ee
Vanaf 11.00 hebben wij het overgenomen van Ardie die had net een aardig rondje eruit gehaald. Wij
hadden de verdere dag rondjes van nul tot drie vogels. Nog wel de koekoek van Koos met de witte kop
teruggevangen en wij hadden nog een verse eerste kalenderjaar Koekoek. Totaal is het toch nog een
aardige ringdag geworden met mooi rustig en droog weer.
Hartelijke groet van Judith en Teo Schmidt en Henk Luten
Zondag 14 augustus 2011
Eindelijk zomer
Overal regende het in Nederland behalve op Schiermonnikoog. Vanmorgen hadden wij mooi rustig
weer met weinig zon maar vanmiddag scheen ze wel en liep de temperatuur op tot 22 graden. Zo
rustig als het weer was het echter ook met
de vogels. Het begon met rondjes van een
paar vogels tot we plotseling een opleving
kregen met een rondje van 11 stuks; bijna
allemaal Fitissen. Hierna zakte het echter
weer in en was het de hele dag sprokkelen
met rondjes van nul tot drie vogels. Judith
en Teo zijn vanmiddag met Jelle (hun
hondje: schofthoogte 74,5 cm, tonnage 50
kg) naar het strand geweest.
Om 16.30 hadden we een Havik met
prooi, een Kokmeeuw, in net 2 hangen.
Een sprintje ingezet maar helaas de Havik
vloog weg met achterlating van een
lekkere hap Kokmeeuw; deze was al
voorbereid om te consumeren. Verdere
leuke vangsten waren de Grasmussen,
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Rietzanger en een jonge Grauwe
Vliegenvanger.
Na een paar droge dagen begint
het waterpeil in de sloot al iets te
zakken en ook de paden worden
minder soppig, deze zijn evenals de
gehele baan vorige week door Koos
keurig gemaaid. Hartelijke groeten
van een mooi Schier,
Judith, Teo en Henk
Maandag 15 augustus 2011
Bladstil
Thea en Klaas van Dijken zijn vanmorgen gekomen en Judith en Teo zijn met de avondboot weer
vertrokken. Afgelopen nacht was het bladstil op het Glop zodat wij bij de eerste ronde geen blad
hoeven te ruimen. Vanmorgen mooi rustig weer in de loop van de dag nam de wind toe tot zelfs
windkracht 4. Vanavond is de wind weer afgenomen en nu is het weer bladstil. Verder een mooie
zonnige dag maar wat vogels betreft was het heel rustig. Over de gehele dag enkele vogels per rondje
met een totaal van 32 stuks. In het verslag van gisteren niet gemeld maar er was geen belangstelling
voor de excursie.
Met vriendelijke groet,
Thea, Klaas en Henk
Dinsdag 16 augustus 2011
Het blijft rustig
Vandaag over de gehele dag enkele vogels per ronde. In de ronde van 12.00 haalde Klaas de krent in
de pap uit sectie 5: een Draaihals! Verder
hadden de Fitissen de overhand. De gehele
dag praktisch bladstil maar donker weer.
Pas vanaf 16.00 kwam de zon er nog even
door. Boven het Glop vanmiddag nog een
Bruine Kiekendief gesignaleerd.
Met vriendelijke groet,
Klaas, Thea en Henk
Woensdag 17 augustus 2011
Vandaag een rustige vangdag met een
leuke variatie aan soorten. Vanmiddag elf
gasten voor de excursie, één juveniel en 10
adulten. En we konden negen ringstreng
sponsoren boeken. Het weer was de gehele
dag zonnig en windkracht 1 Beaufort, dus geen bladvangsten.
De hartelijke groeten van een rustig Schier, Thea, Klaas en Henk
Donderdag 18 augustus 2011
Het blijft nog steeds rustig
Het was wat de vogels betreft wel een erg rustige dag in het Glop. De eerste ronde om 6.00 begon met
twee stuks en de tweede ronde van 7.00 was al een rondje nul. Tot 20.00 rondjes van nul tot twee
vogels. In de laatste twee rondjes respectievelijk drie en zelfs zes vogels in de ronde van 21.00 . Dit
maakte nog iets goed van de vangst voor vandaag, die hiermee eindigde in een totaal van 25 stuks.
Dit is ons laagste aantal tot nu toe deze week terwijl wij vandaag nog wel versterking hadden van
Petra, een dochter van Klaas en Thea, met haar twee kinderen Mirthe en Max. We hadden hen echter
weinig te bieden wat vogels betreft.
Met vriendelijke groet,
Thea, Klaas en Henk
Vrijdag 19 augustus 2011
Gisteren was de wind gedraaid naar noordoost zodoende hoopten wij op nieuwe aanvoer in het Glop.
Het mocht echter niet zo zijn. Vannacht is de wind weer vanuit zuidwestelijke richting gaan waaien en
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de regenmeter had vanmorgen het peil op 9 mm staan. Vanochtend was het al weer droog en dat bleef
het de gehele dag maar wel een stevige zuidwestelijke wind, windkracht 4. De netten hebben dan ook
de gehele dag flink gewapperd wat de vangst beperkt. Wij moesten het dan vandaag ook doen met 26
vogels, maar wel een paar leuke soorten, te weten: in de eerste ronde een Houtsnip en in het van
11.00 een Fluiter. Dit was voor ons deze week de laatste volledige vangdag na een mooie week Schier
vertrekken wij morgen met de boot van 12.30 richting Overijssel en neemt Bert Dijkstra de ringtang
over.
Met vriendelijke groet,
Thea, Klaas en Henk

Week 34
Zaterdag 20 augustus 2011
Veel toeristen op de boot dus erg mooi weer en weinig vangsten. Henk, Klaas en Thea zijn de
ochtendrondes begonnen en hebben om 11.00 de ringtang overgedragen aan Arjen Goudbeek en Bert
Dijkstra. Het blijft zonnig met een ijle bewolking. De vangsten blijven laag maar toch ieder rondje nog
iets in het net. In de middag komen de rondjes van nul. Peter en Jacintha komen met de middagboot.
Eind van de middag nog een paar succesrondjes. Helaas niet veel te melden. De kop is eraf en we gaan
ervoor.
Arjan en Bert
Zondag 21 augustus 2011
In het eerste rondje hebben we elf vogels. De volgende rondjes lopen licht door met steeds vier a vijf
exemplaren. Opkikkertje is de duizendste Bonte Vliegenvanger ooit op het Glop. In de elzen bij de
kruising van net 1 en 2 zit al de hele ochtend een groepje Putters, maar deze willen helaas (nog) niet
indalen. Vanaf 10.30 betrekt de lucht en enkele regendruppels dalen neder om 11.45. Gelijktijdig wordt
de 1300-ste (verse) vogel van 2011 geringd. Vanaf 12.00 enkele flinke hoosbuien die echter van korte
duur zijn. Wel even snel de netten gecontroleerd, maar we doen ze vooralsnog niet naar benenden.
Rond het Glop scharrelen enkele kleine Bosmuizen, die dusdanig traag zijn dat ze met de hand
gevangen kunnen worden. Peter heeft zich over eentje ontfermd met een stukje kaas. De excursie is
goed bezocht met 11 deelnemers, de verkoop van ringstrengen staat op twee. Met de middagboot zijn
Frans en Reina aangekomen. Zal dat de vangsten beïnvloeden? Het blijft c.q. wordt drukkend, we
verwachten nog wel meer regen. Vanaf 18.00 geprobeerd Boerenzwaluwen te vangen in sectie 5. De
netten hoog opgezet. Helaas... Na de excursie geen middag- maar ook geen avondopleving. Het
veegrondje levert nog een Grasmus op. Voor vandaag sluiten we het liveblog af.
Arjan en Bert
Maandag 22 augustus 2011
Het beeld van gistermiddag en -avond zet zich (naar verwachting) door deze ochtend. De eerste twee
rondjes leveren acht vogels op. ’t Is erg rustig, windkracht geen, met slechts enkele vogelgeluiden in
de bosjes rondom het Glop, alleen in de verte roept een Wulp. Het is waarschijnlijk wachten op een
weersomslag. Om 10.30 betrekt het en de lucht is volledig bedekt met wolken, de situatie beneden in
het Glop blijft gelijk: zeer rustig en weinig vogels. Hoogtepunt van de hele ochtend is een Rietzanger.
Op het pad naar het Glop toe ontdekt Bert nog een zeldzame paddenstoel: de Gespleten Franjezwam,
een soort van kalkrijke duin- en kleigronden. In de middag zakt het qua vogels weer in met weinig tot
geen vangsten. Het Glop lijkt veranderd in een rustoord voor senioren. Tegen de avond nog een
Groenling-man. Opnieuw een poging gedaan om zwaluwen te vangen. Nu met een verhoogd net bij de
sectie 5. Nog geen resultaat maar we houden vol. De tekenspecialist van het eiland is nog langs
geweest. Wij zijn allemaal schoon verklaard maar hij heeft toch alleen belangstelling voor teken
gespecialiseerd op vogels. Aan ieder het verzoek om vogels op teken te controleren en de teken in de
epjes (koelkast) te verzamelen.
Groeten, Bert, Peter en Arjen
Dinsdag 23 augustus 2011
‘t Blijft behelpen, maar we houden moed
Bij het krieken van de dag blijkt het licht te regenen (zeer lichte motregen); snel de eerste ronde
gelopen. Deze levert echter niets op. Maar zal dit dan de gehoopte weersomslag zijn? Ook de tweede
ronde is er eentje van nul. Het derde rondje, rond 8.30 toch ineens zes verse vogeltjes. Vervolgens
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zakt het toch weer in. Bijgaand een sfeerimpressie.
Om 10.30 bezoek van Nynke Goutbeek en Christine Hoijtink,
inclusief twee sponsorringen! Tussen de middag, vlak voor een
flinke bui is er plotseling een enorme ‘fall’ (relatief dan...) van
ca. acht Fitissen, een Tuinfluiter en een Merel. Maar daar moeten
we het dan ook de rest van de dag mee doen. Aan het einde van
de dag in totaal nog drie rondjes met een vogel. In het laatste
rondjes een vale, grijzige Tjiftjaf, maar met het kunstlicht slecht
te onderscheiden. Ook vandaag bleven de kruiwagenladingen
Boerenzwaluwen uit. In totaal van de 24 vogels slechts één
terugvangst.
Groet Arjen, Bert, Peter
Woensdag 24 augustus 2011
Fitii
Het begint erg dampig en vochtig. Het blijft stil op het Glop,
weinig wind en de mist dempt het geluid van de rest van het
eiland. Het loopt aardig door met de vogels, zij het met een laag
aantal. Het weer blijft erg rustig. Hoogtepuntje tot nu toe is de Putter. Met de excursie komen zes
mensen, welke een tijdje blijven schuilen (en thee krijgen) omdat er gelijktijdig een flinke bui
overtrekt. Onze gastvrijheid levert vier sponsoren op. Peter, Fenny, Frans en Reina vertrekken
ondertussen met de boot van 16.30. De rust is hiermee wedergekeerd en het Glop is weer het rustieke,
groene (en vogelrijke?) duinvalleitje dat het ooit was. Bert ontdekt lekkage in het opberghok, dit als
gevolg van een ophoping van veel blad- en berkenzaadjes aan de achterzijde waardoor het water over
de rand spoelt en langs de muur naar binnen komt. Direct dus het dak schoongeveegd. Wederom
vangt het zeer licht door met één of twee vogels per ronde. Het is nu compleet stil, geen wind, alleen
enkele steltlopers ver weg op het wad.
Groeten, Bert, Vera en Arjen
Donderdag 25 augustus 2011
Aankomst?
De dag begint verrassend goed met enkele relatief volle rondjes,
waaronder een Houtsnip. De hele dag bijft het raak, waarbij in
de middag elk rondje een vogeltje oplevert. Opvallend blijft het
aantal verse vogels, er moet dus toch zeker sprake zijn van trek,
zeker omdat ook het aantal terugvangsten erg laag is. Onder de
vele Fitissen eentje met slagpenrui en bruine armpendekveren.
Verder in één net Zwartkop, Grasmus, Braamsluiper en
Tuinfluiter, dus morgen: Sperwergrasmus, Brilgrasmus, Rüpppels
Grasmus en wellicht een zeldzaamheid. Bert sprak op de
Kooiweg nog een Amerikaan die interesse had in zijn T-shirt...
‘t was blijkbaar ook een liefhebber. Om 20.00 een flinke bui, die
nog enkele vogels naar beneden jaagt (waaronder drie
Rietgorzen en één Putter). We kunnen ze nog net droog
binnenhalen. Al met al weer een dag op het Glop.
Groeten Bert, Vera en Arjen
Vrijdag 26 augustus 2011
Toch leuk
De laatste volle vangdag, welke een afspiegeling is van de rest
van de week met weinig vangsten maar verassende soortjes. De zware buien van het vaste land zijn
hier nog slechts lichte regen en geven geen reden tot zorgen of maatregelen. Leuke vangsten vandaag
zijn Sprinkhaanzanger en Spotvogel. Bert zag op het terras van Bernsdorff twee gekleurringde
Huismussen van Ardie uit het RING-MUS-project. Geadviseerd wordt dan ook om geregeld op het
terras te gaan zitten (om wetenschappelijk onderzoek te doen...). We hebben ons weer een week
fantastisch vermaakt en zijn blij dat we onze bijdrage weer hebben kunnen leveren. Memorabele
momenten zijn de 1.000ste Bonte Vliegenvanger van het Glop, het lekkere zonnige weer aan het begin
van de week, de 10.000ste Roodborst van het Glop, de eerste officiële ringing door Peter van de
Brandhof, de Bosmuisjes op het gras, de eerste officiële ringing door Arjen Goutbeek (die hierbij het
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geluk had als eerste vogel een Houtsnip te mogen registreren) en natuurlijk het nog net weg kunnen
werken van de 2.8-ringstreng (de tweede vervangen streng van de hele week!).
Groeten Bert, Vera en Arjen

Week 35
Zaterdag 27 augustus 2011
Wisseldag
De ochtend was zeer beperkt met acht vogels tot 10.30 . Wij sluiten (met bloedend hart) onze
succesvolle week af met een totaal aantal van 222 vogels. De eerste was een Pimpelmees, de laatste
een Fitis; hoe mooi kan het leven zijn.
Groeten Bert, Vera en Arjen
Om 11.00 begonnen wij fris en fruitig aan een nieuwe week vol verwachtingen... Nou ja, die
verwachtingen moeten nog uit gaan komen. Vanmiddag enkele buien gehad met om 15.00 een
onweersbui. Met de vogels bleef het de hele dag rustig. Verder weinig bijzonders.
Groeten uit het Glop van Daiva, Reinier, Hennie en Henk
Zondag 28 augustus 2011
Vandaag hadden we de eerste vogels om 9.00 : wel twee stuks! Vervolgens in de rondjes van 13.30 en
14.00 weer ieder twee, net voldoende voor de excursie. En als laatste in het rondje van 20.00 weer
twee. Dat maakt een totaal van acht vogels vandaag. De excursie bracht ons meer deelnemers dan het
aantal vandaag gevangen vogels, namelijk acht adulten en twee juveniel. Boven het Glop vandaag
verschillende malen een jagende Sperwer gezien maar ook die bracht ons geen vogels in het net.
Groeten van Daiva, Reinier, Hennie en Henk
Maandag 29 augustus 2011
Vanmorgen werden we vroeg gewekt om 05:45 door een harde klap onweer vlak boven het Glop. Net
als gisternacht zijn er de hele nacht buien gevallen zodat we vanmorgen konden zwemmen langs de
netten. Desalniettemin was het best een succesvolle dag vergelen bij de vorige. Van 8 zijn we gestegen
naar 13 vogels. De wind was zeer krachtig en het heeft de hele dag door gebuid.
Groeten Daiva, Reinier, Hennie en Henk
Dinsdag 30 augustus 2011
Vanmorgen begon het met een lichte bui en met enkel rondjes nul. Daarna over de dag verdeeld 28
vogels. Vanmiddag om 16.00 een excursie gehad van elf personen van een opleiding van Hogeschool
Windesheim Zwolle en hun leraar biologie. Morgen en overmorgen krijgen we wederom excursies van
deze opleiding. Dat brengt het aantal excursies van deze week op zes! Morgen de excursie van het
bezoekerscentrum en donderdag een excursie van een natuurreisorganisatie. We zullen geen records
halen met de vogels maar wel met de excursiegangers. Vandaag twee boeken over de vogeltrek
verkocht en drie ringstrengssponsoren erbij kunnen noteren. Symen
op bezoek gehad en hij bracht geluk. Tijdens zijn aanwezigheid
vanmiddag een rondje van negen vogels! Het weer was rustig met zo
nu en dan een bui. Wat vogels betreft zitten we weer in de stijgende
lijn, we hopen dit de komende dagen vast te houden.
Groeten Daiva, Reinier, Hennie en Henk
Woensdag 31 augustus 2011
Vannacht en de gehele ochtend hebben we flinke buien gehad. Vanaf
de middag scheen de zon. De vangsten waren evenals de voorgaande
dagen zeer beperkt. Maar om 14.00 en om 16.00 hadden we weer
excursiegangers. Om 14.00 de woensdagmiddag-excursie van het
bezoekerscentrum. Om 16.00 studenten van de lerarenopleiding
biologie van Windesheim uit Zwolle. Meer bezoekers dan vogels
wederom. We konden dan ook maar een beperkt aantal vogels laten
zien tijdens de excursies, al waren er wel mooie bij, waarvan acte.
Toch blijven we hopen op betere tijden.
De hartelijke groeten van Schier,
Daiva, Reinier, Hennie en Henk
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Donderdag 1 september 2011
Vandaag was zowel het weer als het vliegverkeer rustig en hebben
we toch een record aantal vogels geboekt voor deze week van – let
wel – 31 exemplaren. We hadden ook een heel bijzonder vliegend
object in de netten, te weten een vleermuis. Hij heeft zich los
proberen te bijten (resultaat groot gat in het net) maar Reinier heeft
hem uiteindelijk met de dikste ovenwanten die we voorhanden
hebben uit zijn gevangenschap weten te verlossen. En natuurlijk
moest hij zonder felbegeerde ring weer verder vliegen. En dan nu de
prijsvraag: wat is dit voor beest? Antwoorden naar de webmaster,
meeste stemmen gelden!
Vanmiddag om 14.00 verwachtten wij een excursie, maar die is niet
komen opdagen. Dat bleek achteraf om een misverstand te gaan, ze
komen mogelijk pas volgend jaar...! Om 16.00 hadden we wederom
een excursie van 10 personen van de lerarenopleiding Windesheim
Zwolle.
De hartelijke groeten van Schier,
Daiva, Reinier, Hennie en Henk
PS: Naderhand is de vleermuis gedetermineerd als Watervleermuis
Myotis daubentonii. Met dank aan Guido Keijl en Kees Mostert.
Vrijdag 2 september 2011
Op onze laatste vangdag hebben we het record van deze week verbroken met 33 vogels. Vanmorgen
begon het redelijk met verse Zwartkoppen. Maar na de middag was de belangstelling van de vogels
voor de ringtafel geheel afwezig. Reinier haalde in
het rondje van 17.00 een Zwarte Kraai uit sectie
6, die zich kranig teweerstelde. De
verbandtrommel is inmiddels aangevuld en Reinier
is weer 10 jaar tegen tetanus beschermd.
Het weer is behoorlijk opgeknapt: we hebben een
dag met redelijk wat zon en weinig wind gehad.
Dat biedt misschien perspectief voor onze
opvolgers. Wij wensen ze dan ook veel succes.
De hartelijke groeten van Schier,
Daiva, Reinier, Hennie en Henk

Week 36
Zaterdag 3 september 2011
Wisseling van de wacht
De nieuwe ploeg arriveert wat eerder dan gewoonlijk, want zij konden om 9.00 al op de snelle boot de
Esonborg stappen die in verband met de verwachte drukte voor de boot van 9.30 extra werd ingezet.
De ringtang wordt overgedragen aan André van Loon en Guido Keijl. Het is warm de rest van de dag en
het dagtotaal zit weer net in de 30. Verder niets wat het vermelden waard is.
Groet, André en Guido
Zondag 4 september 2011
Vroege najaarsbode
Om kwart over zes regende het (bui, nog net donker) en om half zeven opnieuw (schemer). Een snel
rondje leverde geen vogels op. De buienradar gaf aan dat het snel droog zou worden en het werd nog
een heel aardig dagje (relatief dan), met Zwartkoppen als hoofdmoot. Voor de excursie had zich één
persoon opgegeven en dat werd een gezellig onderhoud, aangevuld met veel fotomomenten en een
kopje thee. Een verrassing was de vangst van een vrouwtje Keep: een behoorlijk vroege najaarsbode.
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Geen record, want op 2 augustus 2001 werd de vroegste ooit gevangen. Dat betrof wellicht een
overzomeraar, maar dat zou je van die van vandaag ook nog als alternatieve hypothese kunnen
veronderstellen. Hoe dan ook, een leuke vangst. De avondronde bracht nog wat Zwartkoppen en een
Bonte Vliegenvanger. Aan het eind van de middag arriveerden John van der Woude en Nollie Marissen.
Groet uit het Glop van André, Guido, John en Nollie
Maandag 5 september 2011
Vannacht een paar buitjes, maar de ochtend begint droog. De wind neemt al snel toe naar een 5
Beaufort uit het zuidwesten. Vogels blijven echter een schaars verschijnsel... Hoogtepuntje is een
Blauwborst. Bij het vallen van de duisternis
trekt een behoorlijk onweersbuicomplex
langs. Verder niks te melden. Het is nu vrij
rustig, maar het is vrees ik stilte voor de
storm.
Groet, André, Guido, John en Nollie
Dinsdag 6 september 2011
De ‘hoeveelheid aluminium die we in het
milieu brengen’ begint weer een bedenkelijk
laag niveau te bereiken. De ochtend is nog
relatief rustig, maar de wind neemt toe en
vanuit het westen nadert er regen en storm.
Om 12.00 sluiten we alvast de secties 1, 2
en 10 met het oog op de nu al rijkelijk
vallende elzenproppen, later ook sectie 8 en
9. Om 14.00 zijn ook 3, 4, 5 en 7 aan de
beurt (we vangen toch geen vogels) en is
alles dicht.
Groet, André, Guido, John en Nollie
Woensdag 7 september 2011
Na de storm
Het heeft aardig gespookt maar de
stormschade valt mee. Natuurlijk wel enige
proppen en meest kleine takken in de
gesloten netten van de bossecties, en over
het tweede net voorbij de Ebelbrug (sectie
2) lag een behoorlijke tak, waardoor het net
in een V-vorm omlaag stond. Maar ook
hierdoor geen schade. Netten openzetten is
echter nog niet aan de orde. Het waait nog
steeds hard en er zijn frequente buien. John
en Nollie vertrokken met de boot van 10.30.
Omdat de netten nog dicht waren konden
we beiden even naar het strand om over zee
te kijken. Helemaal niet verkeerd, we
hebben meer Grauwe Pijlstormvogels (acht) gezien dan vogels gevangen. Om 13.00 schoven we de
netten weer open (met uitzondering van sectie 6). Er waren zowaar excursionisten (vier adulte) en dat
leverde ook nog twee gesponsorde ringstrengen op. Vogels? Twee, een Tjiftjaf en een Koolmees. In de
bijna-donker-ronde nog twee vogeltjes. Bij deze ronde zag ik bij sectie 5 een vogel over de netten
heen dwarrelen die net aan de oostkant van het lange deel van 5 landde. Ik ben er vrijwel zeker van
dat dit een Nachtzwaluw geweest moet zijn...
Groet, André en Guido
Donderdag 8 september 2011
Weinig te melden
Sectie 6 blijft vanochtend nog dicht. De eerste rondjes suggereren nog een mini-mini-mini-miniopleving maar hoewel de wind is afgenomen blijft het in het waddengebied enorm buiig. Om half twaalf
ben ik het zat en besluit de netten dicht te doen. Om een uur of drie arriveren nog twee mensen die op
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een of andere manier gister de excursie hadden gemist. Ik heb ze nog één en ander verteld, maar
vogels konden we dus niet tonen.
Groet uit een nat Glop (op het moment van schrijven, ‘s avonds half twaalf, hoost het echt weer).
Morgen hopelijk een begin van verbetering.
André en Guido
Vrijdag 9 september 2011
Na regen komt...
De hoosbui van gisteravond was langdurig en zorgde voor nog meer en veel water. Bijna overal staat
wel ergens water onder de netten. Sectie 6 is bijna een kleine binnenzee, de sloot staat net onder het
pad.

Er lijken wat Roodborsten en Heggenmussen
binnengekomen, maar het loopt al gauw weer heel
rustig. Ieder rondje één of twee vogels. Maar, we
hadden wel een Buizerd, en later nog een
Houtduif en een Fluiter. De Tjiftjaf NVO (niet van
ons) kwam uit de zeereep (31 juli j.l.). Ondanks
de twee zware jongens van vandaag (Buizerd en
Houtduif) staat de afgelopen vangweek onderaan
qua gevangen gewicht: nog geen drie kilo. Onze
opvolgers meer succes gewenst.
André en Guido
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Week 37
Zaterdag 10 september 2011
Beter een half ei dan een lege dop!
De Friezen nemen het stokje over van de Hollanders. Het maakt momenteel voor de vangsten niet uit,
want die waren ook vandaag niet sensationeel. Er zitten weinig vogels in het Glop. Het weer was
aangenaam rustig en een weinig benauwd. Er was ruim tijd om bijvoorbeeld GRIEL de revue te laten
passeren. Rond 19.00 kwam André Duiven langs.
Waarneming:Havik vrouw, overvliegend om 15.30 .
Fokke en Fo Tuinstra, Ype en Tryntsje Albada, Catharinus Monkel, Johannes Fokkens, Ardie Noorman
(nader aan te duiden als de Fryske Ploech).
Zondag 11 september 2011
Lang gewacht en stil gezwegen...
De dag begint met meer wind dan gisteren. Het onweer heeft de benauwdheid verdreven. De eerste
ronde levert 31 vogels op, voornamelijk Zwartkoppen, en daarbij veel blad en negen mestkevers.
Catharinus en Ype gaan naar de zeereep en vangen van 9.30 tot 11.30 23 vogels, verdeeld over negen
soorten. Om 9.45 een excursie bestaand uit 26 adulte Belgen, die zeer enthousiast zijn. Er worden vier
ringstrengen gesponsord. De middagexcursie levert nog twee adulten op en een flinke stortbui. Daarna
blijft het droog en winderig. Het einde van de dag levert toch nog 99 vogels op met als laatste een
Groenling. Dus drie keer zoveel als gisteren, wat hoop geeft voor de komende dagen.
De Fryske Ploech
Maandag 12 september 2011
Zoals de wind waait...
De hele dag een stormachtige wind uit zuidwest tot west. Rond 15.00 sectie 6 gesloten en even later
sectie 5. Tijdens het middageten kwam Theunis Piersma met de vraag of hij met een internationaal
gezelschap studenten aan het eind van de middag mocht langskomen. De volgende vraag was of we
(in het Engels) dan ook het één en ander wilden vertellen over ons werk.

We konden gelukkig op dat moment twee vogels laten zien en de rest is ook goed gekomen. De groep
werd verder nog begeleid door de heer Olff. Toen de groep was vertrokken hebben we sectie 2, een
deel van 3, 8, 9, 0 en een deel van 4 gesloten, omdat de wind toenam tot 8 Beaufort.
Wat vogels betreft, was het een van de mindere dagen
Een groet van de Fryske Ploech
Dinsdag 13 september 2011
Het blijft weer stil
De dag begon droog maar wel met veel wind. De netten dus toch maar vlug geopend. De eerste ronde
leverde meteen verrassingen op in de vorm van een Vuurgoudhaan en een Sprinkhaanzanger. Dat
beloofde wat. Maar eerste gewin is kattegespin. Het werd weer een dag met maar weinig vogels. Het
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enige bezoekster vandaag was Gea. Verder was het een rustige dag. Een Grote Groene
Sabelsprinkhaan werd verlost uit zijn benarde positie. De sectie van 5 met de twee netten is vandaag
dicht gebleven omdat daar de wind recht in stond. Een laatste ronde van zeven vogels gaf het totaal
toch nog een redelijk aanzien.
De Fryske Ploech
Woensdag 14 september 2011
Er is geen dag gelijk. De ochtendronde leverde maar enkele vogels op. Tot na de middag waren het er
nog maar een tiental. Als er met de excursie maar meer zouden zijn. Om 14.00 kwamen er 14
bezoekers en in de ronde van dezelfde tijd hadden we gelukkig wel twee vogels. Na de update van
WINDOWS te hebben afgewacht, zijn we begonnen. En een extra snel rondje leverde gelukkig nog een
achttal vogels op zodat we toch nog iets hadden om te laten zien. Tijdens de excursie kwam een groep
Goudplevieren over, wat een leuke bijkomstigheid was. Er werden nog zeven ringstrengen gesponsord
en om een uur of half vier ging iedereen weer tevreden zijns weegs. Al met al geen dag om lang in de
herinnering te houden. Gelukkig is gedurende de dag de wind wat gaan liggen, dus alle netten staan
weer open.
Met een hartelijke groet van de Fryske Ploech uit een koud Glop
Donderdag 15 september 2011
Deze morgen begon hoopvol met een eerste ronde van 28 vogels en tegen de middag stond de teller al
op 55. Dat was wel het dubbele van gister de hele dag. Opvallend was de duidelijke trek van Tjiftjaffen.
Gedurende bijna de hele dag was een Buizerd aanwezig in de buurt van het Glop, maar deze liet zich
niet vangen. De laatse dagen zijn er wel steeds enkele Waterrallen aanwezig, het water staat evenwel
veel te hoog om de kooien te plaatsen. Wel jammer! Een egel is wel vaak van de partij, evenals een
uitgebroken ram uit de schapenweide. Maar deze wordt wel steeds met zachte drang verwijderd.
Met een hartelijke groet van de Fryske Ploech
Vrijdag 16 september 2011
De dag begon met heel mooi weer. En dat bleef ook zo. Tegen de middag hadden we het zelfde aantal
als gisteren namelijk 55. Maar er was wel een Grauwe Vliegenvanger bij met een Stavangerring. Het
weer bleef fraai; wel aan het eind van de middag een
enkele bui. Om half twee kwamen Ype en Catharinus
terug van de zeereep met een aantal van 52 vogels. ’s
Middags kwam Joh. Kooistra op bezoek; hij was
vroeger de huisschilder op Schier en heeft vanaf de
begindagen van het veldlab dit in onderhoud gehad.
Oudere medewerkers als Ebel Nieboer kende hij ook
nog. Opvallende vangsten van vandaag waren wel de
Graspieper en de Zanglijsters. Met een laatste ronde
van 11 vogels kwam het dagtotaal op 88. Al met al was
het een voor ons aangename week met redelijke
vangsten.
Met een laatste groet van de Fryske Ploech uit het
Groene Glop

Week 38
Zaterdag 17 september 2011
De dag begint rustig en bewolkt. De eerste secties lijken teleurstellend, maar net 4, 5, en 7 maken
veel goed. De eerste ronde leverde 29 vogels op, en de tweede negen. De Friezen gaan weer naar het
heitelân en Joop en Kees van Kleef nemen het stokje over. Op het moment dat de Friezen starten met
de eerste ronde zijn wij – Joop en Kees – onderweg naar Ommen om vandaaruit gezamenlijk naar
Schier te reizen. Maar één buitje onderweg gehad en dat viel alles mee. We hadden een goede
overtocht met de veerpont. Bij het verlaten van de boot op Schier stonden de Friezen, bepakt en
bezakt voor de thuisreis al te zwaaien.
Op het Glop werden we ontvangen door Holmer en Ardie die even de overgang voor ons waargenomen
hadden. We namen zodoende een schoon Glop over en het zag er spic en span uit. Bedankt
voorgangers.
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Bij ons eerste rondje alleen van Kees en Joop was de eerste
vogel die we uit het net haalde een Bladkoning. We dachten en
hoopten natuurlijk dat dit een hele vroege vangst kon zijn. Maar
bij nader onderzoek was Henk Luten ons op 13 september 2010
voor. Deze was dus de tweede vroege vangst ooit voor het Glop.
Om 16.00 hadden we de eerste nulrondjes. Om 17:30 begon
een flinke bui die was over om 19.45. De vangsten waren net als
afgelopen week matig te noemen. Het weer is toch bepalend
voor de aantallen die gevangen gaan worden. Kees besloot om
gezien de weersverwachting morgenochtend (zondag) nog niet
naar de zeereep te verkassen. Ook hebben we een begin
gemaakt om kooi 4 vangklaar te gaan maken. Diverse Waterrallen roepen in het Glop om een ring te
mogen dragen.
Joop van Ardenne en Kees van Kleef
Zondag 18 september 2011
De eerste ronde op deze zondagochtend leverde 15 vogels op zonder enige bijzonderheid. De
bladkoning riep nog steeds vanuit het bosje tegenover het Glop. Volgens Holmer, die er nog even was
waren het zelfs twee exemplaren die naar elkaar riepen. Holmer vertrok en Marijke kwam met de
halftienboot. Tegelijkertijd arriveerde de groep Belgische vogelaars die naar ons werk kwamen kijken.
We konden deze mensen steeds enkele vogels laten zien omdat Kees nu constant rondjes bleef lopen.
Na afloop rekende de groep het afgesproken bedrag af met nog 10 euro extra in de pot. Hierna kwam
Evert Jan nog even informeren hoe het was gegaan met zijn ‘Belgen’. Evert Jan nam de oude
weegschaal mee om te repareren. Hij had het euvel snel gevonden. Al snel hierna kwam de
middagexcursie van 18 personen om weer naar ons betoog te luisteren. Ook deze groep werd
enthousiast gemaakt en drie personen sponsorden een ringstreng. Twee personen bleven nog een
uurtje zitten om nog wat na te kletsen. De rondjes leverden steeds enkele vogels op met ook nog
nulrondjes. Om 19:00 viel plotseling het water met bakken uit de hemel maar dat had geen gevolgen
voor de vogels vanwege enkele snelle rondes. Kees is de zeereep wezen inspecteren en alles staat daar
klaar om morgenochtend te starten. Het was een enerverende dag met relatief veel mensen en weinig
vogels. Wellicht morgen andersom. Vandaag vlogen vele groepen barmsijzen steeds over ons heen.
Zoveel vlinders en libellen er gisteren waren te zien, zo rustig was het nu. Tot slot stapte Barbara in
Marijkes laarzen vrolijk rond in het bosje tegenover het Glop, want een Bladkonig zien prefereert ze
boven hem alleen maar horen. Hetgeen haar natuurlijk ook nog lukte.
Groeten vanuit een erg nat Glop,
Marijke, Kees en Joop
Maandag 19 september 2011
Een mooie dag vandaag. Van de aangekondigde regen heeft niets het eiland bereikt. Enkele nulrondjes,
en in de rest van de rondes slechts enkele vogels. Hierdoor kon ik me met het opzetten van de
rallenkooien bemoeien. De kooien 4 en 8 zijn nu vangklaar. De gehele dag riepen minstens vier
Waterrallen luidkeels om gevangen te mogen worden maar ze hebben de ingang naar de kooien helaas
nog niet kunnen vinden... Twee mensen van de excursie van gisteren kwamen nog een atlas halen en
sponsorden ook nog een ringstreng. Verder liet het egeltje bij sectie 5 zich even zien, schoot er een
staartloze donkergrijze muis weg bij sectie 3 en waren er de hele dag vele Atalanta’s en libellen in het
Glop. Morgen wordt een regenarme dag voorspeld, dus we hopen op iets meer vangsten dan vandaag.
Marijke, Kees en Joop
Dinsdag 20 september 2011
Beter één zwaluw in de hand dan.... een egel in het net
Het weer van vandaag was vergelijkbaar met dat van gisteren; rustig dus. Ik weet nu ook hoe je een
egeltje uit het net moet halen: héééél voorzichtig! Vanochtend zat er een kleintje verstrikt in de
onderste baan van net 6. Na bevrijding is het beestje vrijgelaten achter het gebouw. Verder zagen we
twee maal een Sperwer door het bos schieten. Zowel boven de zeereep als boven het Glop vloog een
Havik over. De Atalanta’s leken zich te goed te doen aan de platgetrapte lijsterbessen. Qua vogels was
het erg rustig. Leuk was wel de eerste sijs van deze week, de eerste Rietgors voor ons en de late
Boerenzwaluw die midden op de dag in het grofmazige net van sectie 6 hing! Hoop doet leven, dus we
blijven hopen op een knaller! :-) (Ook zonder dat hebben we het naar onze zin.)
Marijke, Kees en Joop
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Woensdag 21 september 2011
Pakjespret!
Toen Kees vanmorgen opstond had hij nog steeds
het idee dat we niet wisten dat hij vandaag jarig zou
zijn. Maar we waren ingeseind door Henri. Boven de
tafel hingen de slingers. Hij zou tenslotte weer naar
de zeereep gaan. Het liep echter anders. Het weer
werkte niet mee en de tocht naar de zeereep werd
afgeblazen. Het bleef zo’n beetje de hele dag
miezeren. Kees besloot een uurtje te pakken
alvorens de rondjes zouden beginnen in het Glop.
Toen ik daarvoor uit bed kwam zat Kees al startklaar
om het eerste rondje aan te vangen. Ik mocht eerst
bijkomen en Kees was al onderweg. Enkele
ogenblikken later stond Jan Leferink, de compagnon van Kees, voor de deur. Hij wilde hem verrassen
op zijn verjaardag, hetgeen Kees erg kon waarderen. Het weer bleef verder tot 14.00 regenachtig. Dus
de beslissing om niet naar de zeereep te gaan bleek de juiste. Hoogtepunt van de dag was de eerste
Waterral van dit seizoen. Het was inmiddels droog geworden toen de 10 excursiegangers het pad op
kwamen lopen. Ze gingen onder de indruk van ons werk later weer naar huis met de sponsoring van 2
ringstrengen, 1 persoon doneerde 15 euro in de koker. Jan ging om 16.00 weer naar de boot nadat we
ons de gebakjes van Kees heerlijk hadden laten smaken. Bijzonder was vandaag dat we een barmsijs
vingen die ook op 21-9, maar dan in 2009, door Kees zijn handen was geweest. Op zijn verjaardag
toen geringd. Was dit toeval? De oogst van de vogels was wederom mager te noemen. Op dit moment
waait het stevig. Hopenlijk wordt het morgen beter.
Marijke, Kees en Joop
Donderdag 22 september 2011
Qua weer was het een prachtige dag. Kees had gisterenavond besloten om vandaag niet naar de
zeereep te gaan op basis van de op dat moment
geldende weersverwachting. Het bleek deze keer
achteraf gezien geen goede beslissing. Hij maakt
het vrijdagochtend wel weer goed. Geen bijzonder
heden voor wat betreft de aantallen vogels die de
ringtafel passeerden. De Groenling-man was een
kleine verrassing op ons tableau en ook de
Staartmezen zijn altijd een welkome verschijning.
Eén van deze Staartmezen (zie foto) was de
4000-ste hier geringde vogel van Joop. De
Sperwer die tijdens de koffie vlakbij in een boom
ging zitten joeg helaas geen extra aantallen de
netten in, laat staan dat hij zichzelf liet verschalken.
Vanmiddag even naar de haven gefietst om de
Grauwe Franjepoot te zoeken, maar dat is helaas niet gelukt. De weersverwachting voor morgen lijkt
oké, en dat is plezierig voor de verwachtte groep Zweedse vogelaars die morgenochtend op excursie
komen.
Marijke, Kees en Joop
Vrijdag 23 september 2011
Kees naar de zeereep en wij een eerste ronde
gelopen. Om 8.00 kwamen 16 Zweden uit de buurt
van Öland onder leiding van Maaike Strijbos, een
nichtje van Jan P. Strijbos. Toen het tweede rondje
moest worden gelopen mocht er een persoon met
Marijke meelopen om zakjes te dragen. Deze ronde
leverde 15 vogels op en een dikke knuffel. Ze vondt
het een prachtige ervaring. Tevens werden wij daar
uitgenodigd om hen eens te komen bezoeken en het
ringstation te bekijken. De Bosspitsmuis die in
sectie 2 hing was de meest bijzondere vangst van
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de dag. Vanaf ronde drie werd het sprokkelen. Gelukkig was het een prachtge dag en was het niet
bepaald een straf om in het Glop te verblijven.
We hebben deze fijne week passend afgesloten bij v.d. W...
Marijke, Kees en Joop

Week 39
Zaterdag 24 september 2011
De eerste ronde werd gelopen in een nog steeds zonovergoten Groene Glop. Het waterpeil begint te
zakken en sommige looppaden drogen wat op. De gehele week in sectie 6 geen vogel gevangen,
behalve de Boerenzwaluw die we uit het grofmazige net haalde. We geven zo de ringtang over aan
André Duiven en Ardie, de eilanderringers!
Het belooft een prachtige week te worden met mooi weer en alleen maandag een dipje. Of dat goed of
slecht is voor de vangst zullen we wel merken. Het dagtotaal loopt op tot 65 aan het eind van de dag
met een reeds geringde Braamsluiper als uitsmijter. Verder vandaag een Grote Bonte Specht die al in
juli was verschalkt, een lokale broedvogel waarschijnlijk. Het aantal Zwartkoppen loopt gestaag op, dus
het lijkt erop dat er een doortrekgolfje van deze soort aan zit te komen. We zullen wel zien...
Joop en Marijke, en later André en Ardie
Zondag 25 september 2011
De eerste Heggenmus is over de dam!
Vandaag begon met vluchtige waterdampen boven de velden en een waterig zonnetje wat daar
doorheen trachtte te prikken (en daar ook niet veel tijd voor nodig had). Het werd dan ook - zoals
voorspeld - een prachtige dag. Het eerste rondje was meer dan twintig vogels, vrijwel allemaal
Zwartkoppen en na een karig tussenrondje om 09:00 waren de volgende twee rondjes ook dusdanig
behoorlijk dat we om een uur of twaalf al ruim boven het dagtotaal van gister zaten. Zoals verwacht
vooral door het aantal Zwartkoppen, waarvan er één een Stavangerring droeg. Alweer de derde
buitenlandse ring dit jaar. En dat we daaruit kunnen concluderen dat de huidige influx van Zwartkoppen
van Noorse afkomst is behoeft ook niet al te veel verduidelijking, want dat weten we al jaren. Op 19
september hadden we ook al een Grauwe Vliegenvanger uit Stavanger! Raadpleging van de dagtotalen
van september 2010 laat zien dat er op de 23-ste een doortrekpiek van Zwartkoppen was, dus dat
beleven we nu iets later, morgen zou het aantal Zwartkoppen nog hoger moeten zijn. We merken het
wel. De oplettende lezers onder u zullen weten dat vorig jaar de toen dienstdoend ringers op de
vooravond van een record vangst aan Roodborsten en Heggemussen stonden. Welnu, de eerste
Heggenmus is vanmiddag al uit het net gehaald, dus we zijn er klaar voor. Alleen het weer zal niet zo
meewerken als vorig jaar, volgens ons is er de komende twee weken totaal geen aanleiding voor een
‘fall’ van welke soort dan ook. Krenten in de pap waren er vandaag niet (buiten de StavangerZwartkop), wel hadden we wat veel vogels met Arnhemringen die ze niet van ons (NVO) meegekregen
hebben. Maar dat zal ongetwijfeld komen door het veelvuldige vangen in de zeereep van de afgelopen
weken, er is nu al vaker gevangen dan vorig jaar het hele seizoen. Op de Kooiplaats is vandaag een
Kleine Vliegenvanger waargenomen, aha!
André en Ardie
Maandag 26 september 2011
Het lijkt hier wel lente!
Rondom het Glop is het om 8.00 al een
gekwinkeleer van jewelste! Tjiftjaf en
Winterkoning zingen alsof het voorjaar zich heeft
aangediend en wat het weerbeeld betreft hebben
de vogels nog gelijk ook. De eerste ronde is
kariger dan verwacht, als we vandaag meer
Zwartkoppen moeten gaan vangen dan gister dan
moet er nog van alles gaan gebeuren! Wel zat er
een Kleine Vliegenvanger in sectie 2, daarmee
hebben we de achtste Kleine Vliegenvanger van
het VRS gevangen.
De voorspelde weerdip uit zich in het Glop vooral
in een aangetrokken wind onder een bewolkte
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hemel, waaruit tegen de avond een beetje regen drupt, maar te weinig
om echt nat te worden. De wind is zo stevig dat de pogingen om op het
wad netten te zeten worden gefrustreerd en in het Glop leidt tot een
constante aanvoer van blaadjes (gelukkig nog geen elzenproppen),
welke we elke netronde uit de netten lopen te gooien. De eerder
voorziene doortrekpiek van Zwartkoppen blijkt gister al te zijn geweest,
we sluiten de dag dus af met minder vogels, maar wel met die Kleine
Vliegenvanger in de pocket. En om de één of andere reden ook ineens
met veel meer muggen.
Overigens hebben we in week 36 een prachtige kaart ontvangen van
onze trouwe bezoekster Barbara Bezema met daarop een ‘Roadrunner’
uit Amerika, ook wel bekend als Renkoekoek. Op zich niet vreemd, maar
wel als je nauwkeurig kijkt naar de adressering. Op de kaart staat:
Groene Glop (maar alleen als je weet dat het er moet staan!), Kooiweg,
Schiermonnikoog, Holland. Kun je nagaan hoe beroemd wij zijn in de
USA, dat ze gewoon weten waar die kaart heen moet!!!
André en Ardie

Dinsdag 27 september 2011
Bij blad hoort...?
Gisteren hadden we een wat mindere dag wat het weer betrof en zoals al bericht was dat vooral te
merken aan het vele blad dat in de netten woei. Vandaag was het weer bladstil in het Glop en een
prachtige dag op het eiland. Het aantal vogels is minder dan de
eerste dagen, maar met af en toe een krent of zelfs rozijn in de pap
is het goed vol te houden alhier.
Als eilanderringer loop je ook nog wel eens tegen een andere
verplichting aan en deze Harry de Hoofdringer (AGD) had om 13.30
een juttersexcursie te leiden op het strand (waar tijdens dat
gebeuren enkele tientallen Rotganzen voorbijvlogen richting west!).
Eén van de wadvangers en tevens een Harry de Hoofdringer (SDE)
zou waarnemen. Na terugkomst trof AGD echter nog weer een
andere Harry de Hoofdringer aan (ANO) die doodleuk meldde dat er
in de afgelopen tijd maar liefst DRIE Bladkoningen waren
gevangen. ★@♨¥↵@$†!, als u begrijpt wat ik bedoel! Morgen is er
om 11:00 weer een juttersexcursie te leiden, wat zou dat bij
terugkomst opleveren? Het dagtotaal sluit op 32, maar wel met
DRIE Bladkoningen boven aan het rijtje. Vandaag kwam al vroeg
ook nog Erik van Ommen langs met de vraag of hij aanwezig kon
zijn bij het vangen om wat vogels te tekenen. Wij dachten van wel!
André en Ardie
Woensdag 28 september 2011
Het komt allemaal goed!
Dit was weer zo’n dag, ééntje die in de herinnering
blijft hangen. Het weer is onveranderd zomers, op
het strand nemen de mensen het ervan en wordt
er gezwommen terwijl oktober nakende is, op het
Glop peuteren we de éne na de andere vogel uit
het net en tussendoor grossieren we in excursies.
Vandaag twee groepen, in totaal 27 personen en
één van ons heeft ook nog een juttersexcursie
voor het bezoekerscentrum gedaan.
Het eerste rondje leverde bijna de helft van het
dagtotaal op en bestond voor een groot deel uit
Zwartkoppen. Het tweede rondje waren er maar
vier en de rest van de ochtend druppelde dat zo
door, met gelukkig voldoende vogels om 11.00 en
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14.00 voor de excursies. Na het rondje
om 15.00 was het gedaan. Het rondje
daarna leek een nulrondje te worden tot
er in de bocht van sectie 5 nog een
Bladkoning bleek te hangen, wat een
mop, een rondje van één, maar wel een
Blako. De rest van de rondjes leverde elk
ook een Bladkoning! Maar dat niet
alleen. De laatste ronde vlak voor het
slapen gaan bleek weliswaar niet heel
talrijk, maar wel heel divers. In sectie 6
hing een volwassen vrouw Sperwer in de
speciale grootmazige netten, nog nooit zo’n bijtgrage roofvogel meegemaakt. Het leek wel een
Valkparkiet. Dat was met een Sperwer en een Bladkoning dus eigenlijk al een heel geslaagd rondje en
de twee al geringde Tjiftjaffen in sectie 5 waren een leuke aanvulling. Maar de laatste vogel van de dag
bleek de klapper van het jaar tot nu toe. Een gors, met een tekening en kleur die wel wat van een
rietgors weg heeft, maar toch niet helemaal. Fijne zwarte strepen op de flank, bruine wangen met een
zwart haakstreepje en een bruine streep midden over de kruin... een Dwerggors! De zesde van de
baan, wij gaan ons flink bezatten! Morgen weer zo’n dag graag.
André en Ardie
Donderdag 29 september 2011
Blako hier, Blako daar, overal zitten...
Inderdaad Bladkoningen. Gister al in elke van de late rondjes één, dus het viel te verwachten dat bij de
eerste ronde wanneer de vogels ‘uit bed’ komen - er ook één in zou hangen. En inderdaad, sectie 8
levert de verwachte Blako op. Tijdens het ringen daarvan zit er nog één te roepen bij de ringtafel. Stel
je voor, het dagrecord verbreken met Bladkoningen! Vet koel man! Maar het loopt anders dan
verwacht. De gehele dag roepen er Bladkoningen in het Glop, maar uiteindelijk vangen we er slechts
één in de laatste ronde en die was al geringd ook.

Verder wat vogels betreft niet veel spectaculairs te melden, maar het was weer een mooie dag met
prachtig weer. Wel dient nog vermeld te worden dat wij vandaag klas 1 en 2 van de Inspecteur
Boelensschool mochten vermaken met ‘enige vogelen ende stercke verhalen’ tot wederzijds
genoegen. Zelfs zo, dat klas 3 het voor elkaar heeft gekregen dat zij morgen om 8.00 op het Glop
mogen vertoeven. Daarnaast is de hele week Erik van Ommen een geregelde gast die af en toe naar
de penseel grijpt om een vogel met een paar streken op papier te zetten, gewoon omdat hij dat leuk
vindt!
André en Ardie
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Vrijdag 30 september 2011
Business as usual
Het lijkt erop dat de dag tegenwoordig begint en
eindigt met een Bladkoning in de netten. En het
bemoedigende daarbij is dat er dan altijd nog wel
één roept in de directe omgeving, of het nu bij de
netten is of bij de ringtafel. Zonder de
Bladkoningen zou de dag de boeken ingaan als
een redelijke dag met 50 vogels met de
Boomkruiper van de laatste ronde als smaakmaker
en de Zwartkop en de Zanglijster als de meest
talrijke. Er vliegen vrij veel Zanglijsters door het
Glop, maar ook de omgeving en bij het donker
rondje waren er ook enkele die uit de bomen nabij
de netten vlogen. Dus morgen zullen er ook nog
wel wat te vangen zijn. In de ochtend kwam klas 3
van de Inspecteur Boelensschool op bezoek en
hadden daarmee het geluk de eerste Bladkoning van de dag te mogen aanschouwen. Verder kwam
Dick Jonkers nog even langs als voorbereiding voor de excursie van morgen. Met wat
Koperwiekgeluiden in de eerste avonduren sluiten we een wederom belachelijk (maar wel lekker)
warme dag af.
André en Ardie

Week 40
Zaterdag 1 oktober 2011
Der Vogelfänger bin ich ja...
Vandaag begon de dag met een vet eerste rondje van 35 vogels. Dat waren vooral Zanglijsters en
Zwartkoppen, maar de obligate Bladkoning zat er ook weer tussen. Ben benieuwd of de Bladkoningmaand bij uitstek er nog meer gaat brengen, ze zitten echt overal op het eiland (en elders). Na de
tweede ronde was het dagtotaal van gisteren al gepasseerd dus zullen de opvolgers de 100 wel halen.
Al een tijdje geleden zag ik op youtube een filmpje van Mozart’s opera ‘Die Zauberflöte’, waarin een
vogelvanger genaamd Papageno de hoofdrol speelt. Pas toen viel mij op dat het eerste couplet van het
lied ‘Der Vogelfänger bin ich ja’ geheel op ons vogelringers slaat:  
Der Vogelfänger bin ich ja!
Stets lustig heissa hopsasa
Ich Vogelvänger bin bekannt
bei Alt und Jung im ganzen Land
Weiss mit dem Lokken umzugehn
und mich aufs pfeiffen zu verstehen
D’rum kann ich froh und lustig sein
Denn alle Vögel sind ja mein

(de vogelvanger ben ik ja!)
(altijd vrolijk heisa hopsasa)
(als vogelvanger ben ik bekend)
(bij jong en oud in ‘t hele land)
(weet met het lokken om te gaan)
(en het fluiten kan ik ook verstaan)
(Dus kan ik blij en vrolijk zijn)
(Want alle vogels zijn van mij)  

Typisch dat nog nooit die link is gelegd (voor zover ik weet dan, AGD). Ik stel voor dat we dit als
ringers één keer per jaar met zijn allen ten gehore brengen op de landelijke ringersdag, dan wel op de
jaarlijkse VRS Schiermonnikoog vergadering. Aan mijn opvolgers: Bonne chance!
De ringtang is vanaf vandaag in handen van Jos van de Staaij en André van Loon cum suis. In de
middag hebben we al de eerste excursie, de vogelwerkgroep het Gooi (o.l.v. Dick Jonkers), gesplitst in
drie groepen. Een Bladkoning laat zich af en toe duidelijk horen vanaf de ringtafel, maar er wordt
vandaag niet nog eentje gevangen. Het totaal vandaag (inclusief een handjevol terugvangsten) komt
net over de honderd.
Waarnemingen: 1 Beflijster overvliegend.
André en Jos c.s.
PS: Dat gezamenlijk zingen van het clublied, ik weet het niet hoor...
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Zondag 2 oktober 2011
Alweer drie blako’s
Een iets nevelig begin van de dag, na een fraaie,
rustige nacht. De eerste ronde begon goed met
zo’n 30 vogels, overwegend Zanglijsters, maar de
vangst zakte al meteen daarna sterk in en daarna
werden het rondjes van 5 tot 10 vogels. De
Bladkoning hield de spanning erin tot de ronde
van 11.00 maar toen hing ie toch weer. Tot groot
enthousiasme van een restant van de
excursiegroep van gister die nog geen vogels had
gezien. Ook BB was van de partij. Uiteindelijk
zouden het er weer drie worden vandaag en
daarna zag ik bij de ringtafel nog een ongeringde
Bladkoning. De reguliere zondagmiddagexcursie
omvatte vijf adulte en twee juveniele bezoekers. De dag werd verder nog opgefleurd door een Grote
Gele Kwikstaart (net 7) en het schemerrondje leverde nog een Tjiftjaf met een blinkend en hoog
aluminium ringetje: Stavanger! De Pimpelmees (na eerste kalenderjaar) Niet Van Ons was was van de
zeereep (op 30 september 2010, 1kj). André en Jos c.s.
Maandag 3 oktober 2011
Gaat de herfst dan nu beginnen?
Het is bewolkt en er is iets meer wind. Tussen 8.30 en 9.30 regent het zelfs eventjes lichtjes. Niet dat
het wat voorstelt, maar toch even wennen na de eerste twee oktoberdagen met een
recordtemperatuur. Met 18 graden is het evengoed nog niet koud natuurlijk voor een 3 oktober. De
eerste ronde is wat minder dan gister. Wat Zanglijsters en Vinken die zijn blijven slapen in het Glop. Er
is vandaag duidelijk vinkentrek in de lucht en daar vangen we met enige regelmaat een exemplaar
van. Sowieso is de vinkendiversiteit hoog vandaag. Ook de Bladkoningen doen weer mee. Eentje in de
tweede ronde en eentje aan het eind van de middag. En de Rietgorzen blijven ook de netten vinden.
De schemerronde was prima, maar liefst 19 vogels, waaronder weer diverse slaap-Vinken en slaapZanglijsters. Daardoor nog een heel aardige dagscore. De wind trekt verder aan, dus dat wordt
blaadjes schudden en plukken morgenochtend.
André en Jos c.s.
Dinsdag 4 oktober 2011
Kerstboompje
Vannacht was de wind toch wel gaan liggen en de dag begint rustig, en ook de eerste ronde is rustig,
met 17 vogels. In het tweede rondje twee Bladkoningen in sectie 1(!), waaronder een terugvangst
van 27 september. Ook leuk natuurlijk. Verder hadden we een heus kerstboompje: een gekleurringde
Koolmees; die zal wel van de overkant in de Lauwersmeer komen.
De aangekondigde temperatuurval is ook hier merkbaar tussen 15.00 en het eind van de middag, van
circa 18 naar 14 graden. De schemerronde levert niet veel vogels op, maar er zit een vette Zanglijster
bij: vetgraad 5, en 96 gram! In onze database was dit pas de zesde Zanglijster met vetgraad 5!
Waarnemingen: Houtsnip (langs en over sectie 2); Kerkuil (20.00 , vloog roepend over sectie 9).
André en Jos c.s.
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Woensdag 5 oktober 2011
Dipje
Vandaag eens geen Bladkoning, alhoewel er ‘s ochtends zich wel eentje heeft laten horen vanaf de
ringtafel. Zo wilde ik het dagverslag laten beginnen. Maar in de ronde van 18.00 hing er dan toch weer
een, wederom in sectie 1. Het waait stevig, toenemend tot 6-7 Beaufort aan het eind van de middag,
dus de opbrengst aan blad (vooral eikenblad) is aanzienlijk... We sluiten aan het eind van de middag
het bladvangende deel van sectie 6. De vangsten nemen verder af. Opvallend is echter ook hier, net als
elders in Nederland, het aantal Rietgorzen dat we al een paar dagen vangen. Je hoort ze ook
regelmatig overkomen. Vandaag haalt de Rietgors als enige de dubbele cijfers. Aan het eind van de
ochtend kwam Jean Arnhem uit België met zijn echtgenote weer even langs, net als vorig jaar in deze
week. Er waren 12 mensen bij de excursie (adult).
André en Jos c.s.
Donderdag 6 oktober 2011
Regen, wind, opklaringen, buien, hagel
Vannacht en vanochtend vroeg regende het hard en lang, dus we sluiten de netten al in de schemering,
met nog een Koperwiek en Zanglijster als opbrengst. Om 9.30 werd het droog en begonnen we te
ontbladeren. Om 11.30 stond de boel (behalve sectie 6) weer open. Dat leverde uiteindelijk twee
Koolmezen op. Gezien de nog steeds erg harde wind, buien en de regenvooruitzichten hebben we om
17.00 alle netten gesloten. Evengoed laat een Bladkoning zich weer enkele keren horen.
André en Jos c.s.
Vrijdag 7 oktober 2011
Het blijft sprokkelen
Vanochtend was het nog steeds takkeweer, maar er kwam wat licht in, en om 10.00 hadden we toch
alles weer open (met uitzondering van sectie 6). Het bleef de hele dag buiig maar het was beloopbaar
en zo kwamen we nog aan 35 vogels, waaronder een Bladkoning (terugvangst). De NietVanOns-Tjiftjaf
op de lijst was toch wel van ons, maar dan van de zeereep (30 juli 2011). De slotronde leverde nog
een terugvangst van een Houtsnip op (geringd op 28 juli). Verder geen bijzonderheden te melden.
André en Jos c.s.

Week 41
Zaterdag 8 oktober 2011
Wisseldag
Net bij het licht worden was de ergste buiigheid van de nacht en ochtend voorbij. We vangen een paar
vogels en overhandigen de ringtang aan Gerrit.
Zeevogelend Nederland zit nog uit te hijgen van gisteren. Ik steek over met Janos die gisteren
meetelde bij telpost Maasmond en o.a. 61 Vale Stormvogeltjes telde. De overtocht levert ons echter
geen bijzondere zeevogels op, al werd er vandaag bij Lauwersoog wel het nodige gezien. Wel diverse
groepen Rotganzen naar zuidwest; later blijkt het een hele goede trekdag te zijn geweest. De hele dag
NNW 6 maar slechts drie of vier keer een bui, van maximaal 15 minuten, waarvan één met hagel.
Neerslag ca. 4 mm en peil in de sloot +16. Dus nog steeds heel nat en de drie rallenkooien staan
eigenlijk in te diep water. We gaan de komende nacht nog geen rallengeluid draaien met het oog op de
buiigheid. Het vangen ging redelijk goed, met Heggenmus en Rietgors als talrijkste soorten. In de
avondschemer vertrek van Koperwieken; ze wilden dus niet invallen bij ons geluid. In laatste ronde een
Heggenmus met Brusselring.
Bezoek was er van Barbara en van Fred die schoonmaakte. Sectie 6 bleef hele dag dicht. En nu eten in
het dorp.
Waarnemingen: jonge Boerenzwaluw, twee Bladkoningen (we krijgen jullie nog wel), één Grote Bonte
Specht, één Boomkruiper en één Houtsnip. In de namiddag 120 Vink/Keep foeragerend in de toppen
van de berken rond het Glop. We schatten minimaal 90% Keep.
Gerrit(sen) en Janos Molnar
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Zondag 9 oktober 2011
Eindelijk een honderdplus-dag
De trekverwachting voor afgelopen nacht was goed en dat kwam uit. Tijdens de eerste ronde duidelijk
meer Merels en Zanglijsters in de lucht. De eerste twee ronden waren prima en de hele dag bleef het
doorvangen, zelfs tijdens de regen die vanaf 13.30 tot nu (21.00 ) valt (7,5 mm vandaag). Het was
duidelijk frisser dan gisteren en er stond een ZW-wind van 4/5 Beaufort. De lijsters bepalen de toon
vandaag maar de Rietgors blijft verbazen dit jaar. Weinig terugvangsten vandaag, dus gisteren
verlieten niet alleen de Koperwieken Schier maar ook bijvoorbeeld de Heggenmussen.
Na de ochtenddrukte werd sectie 6 weer in gebruik genomen en we vingen er aardig lijsters en één
Houtduif. Mooi was de vangst van een eerste kalenderjaar Sperwer in de bocht van net 1 en 2. Vlak
voor ons vloog hij in het net, dus hebbes.
Ardi kwam langs en we hadden een excursie van twee personen. Die kregen een maatwerkbehandeling
die 2,5 uur duurde met thee en pindakoeken. Ze kochten een trekvogelatlas en sponsorden een 2,0
milimeter streng.
Waarnemingen: twee Bladkoningen; minstens twee Waterrallen, een Grote Gele Kwikstaart landde op
het gras, 30 Houtduiven bij sectie 6 en midden op de dag 100 Pijlstaarten naar ZZW. Een groot deel
van de dag foerageerden er acht jonge Boerenzwaluwen boven het hakhout; we konden er twee van
vangen.
Gerrit(sen) en Janos Molnar
Maandag 10 oktober 2011
Bladkoningcontrole
De trekverwachting voor afgelopen nacht was matig en ook dat kwam uit. De eerste twee rondjes
vingen we de meeste vogels, daarna druppelde het wat door. Het was een zachte dag met ZW 4 en het
regende vrijwel de gehele dag licht; totaal 7 mm. De leukste vangst was een Bladkoning die op 27
september was geringd en toen 7,0 gram woog; bij de eerste controle op 29 september nog maar 6,4
gram en vandaag weer 7,4 gram. Die is dus nu al twee weken in het Glop en begint weer aardig op te
vetten. Met de ochtendboot kwamen Wil Gerritse, Arno ten Hoeve en Ilse Gerritsen.
Vanaf 20.30 draait het waterralgeluid.
Waarnemingen: acht boeren- en één huiszwaluw op het erf van Visser. In het Glop: twee Haviken, twee
Bladkoningen en één Kruisbek over. Aan het eind van de middag met Arno nog een half uur over zee
gekeken maar behalve twee Kleine Jagers geen activiteit gezien.
Gerrit(sen) en Janos Molnar
Dinsdag 11 oktober 2011
Regen en nog eens regen en een late Fitis
Het bleef een regenachtig geheel. Om 7.00 vanochtend zit er 12 mm in de regenmeter en tot 16.30
(toen eindelijk opklaringen) kwam er nog eens 17,5 mm bij. Het slootpeil blijft stijgen en is nu +20
cm. Even bij de duiker wezen kijken en die bleek wel door te stromen. De hoeveelheid regenwater is
echter te groot om één en ander snel af te voeren. Het werd een matige vangdag, met vooral lijsters.
Ook vangen we weer wat Rietgorzen, waarvan het seizoentotaal nu al ongeveer 140 is en tevens een
jaarrecord. Ook weer een terugvangst van een Bladkoning; deze keer van 3 oktober, toen 7,5 gram en
nu 8,3.
We draaiden het rallengeluid tot 6.45. Hierdoor waren er wel meer rallen maar het leidde niet tot
vangsten. In de drie rallenkooien staat 10-15 cm water, dus ongunstig om te vangen. Daarom op de
overgang van sectie 6 en 7 een vierde kooi geplaatst op een wat droger deel. Het rallengeluid draait
vanaf 22.15 .
Waarnemingen Glop: twee Houtsnippen in avondschemer en vier Groenpootruiters overvliegend naar
ZW. Uit de polder vlogen 28 Watersnippen op en op het erf van boerderij Florida 18 Boeren- en twee
Huiszwaluwen.
Met Arno 1,5 uur over zee gekeken. Mooie trek van Drieteenmeeuw en Roodkeelduiker en enkele
Kleine Alken.
Gerrit(sen) en Janos Molnar
Woensdag 12 oktober 2011
Stilte na de storm
Na enkele stormachtige en natte dagen, blijft het vandaag droog en bijna windstil. De vangsten zijn
iets beter dan gisteren en onverwacht nu met de Koolmees als talrijkste. Weer een Bladkoningcontrole. Er is weinig trek; wel zien we duidelijk wat meer Kramsvogels overkomen. Het waterralgeluid
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levert nog geen vangst op in de nieuwe kooi.
We geven de excursie voor 13 personen met redelijk veel soorten om te tonen. Eén atlas verkocht en
één sponsor voor een 2.0-streng. Janos vertrekt per ochtendboot en Wil en Ilse met de middagboot.
Waarnemingen Glop: één Grote Gele Kwikstaart over en Strandleeuwerik(en) gehoord. Erf Visser: twee
Boerenzwaluwen en ‘s avonds twee Kerkuilen gehoord. Wil fietste nog een rondje: Paapje en
Roodborsttapuit tussen De Marlijn en de vuurtoren; Jachthaven: 60 Kneuen, vier Tapuiten, 190
Steenlopers en 510 Scholeksters; Polder: 170 Goudplevieren  
Gerrit(sen)
Donderdag 13 oktober 2011
Groeten uit het rode glop
Toen we opstonden tikte het flink van de Roodborsten. De eerste ronde leverde er 12 op en we bleven
ze de hele dag doorvangen. Matty Berg en de Nepalese student Maddy fietsten naar de kwelder en
meldden onderweg overal Roodborsten, tot op de kwelder zelf. Vrijwel alle Roodborsten hadden
vetgraad 0. We zijn benieuwd hoeveel we er morgen terugvangen. Vandaag zijn er duidelijk meer
Koperwieken present maar in de avond is er ook al weer wegtrek. We vingen ze amper. Eindelijk
vangen we weer een verse Bladkoning en ook nog aardig Tjiftjaffen. We kunnen de eerste Waterral
vangen, verrassend genoeg in de kooi bij 8, waarin nog wel 15 cm water staat. Vanaf 20.00 draaien we
weer rallengeluid. Ook vingen we een Koolmees met kleurringen, waarschijnlijk van de RUG. Arno
vertrok met de ochtendboot en Rinus kwam met de hele vroege boot. Oud-VU-studenten Jan Witteveen
en Gerard Janssen kwamen kort even langs, net als André Duiven. Eerder op de dag een uitgebreid
bezoek van Otto Overdijk met veel mooie verhalen over onder andere - je raad het nooit - Lepelaars.
Door de drukte geen waarnemingen gedaan.
Gerrit(sen)
Vrijdag 14 oktober 2011
De eerste klap is een daalder waard!
Ook vandaag werd het weer een mooie dag. Rustig
weer met in de vroege ochtend wat dauw. De eerste
ronde leverde 37 verse vogels op, met in het tweede
net oost van de Ebelbrug een Klapekster in de
bovenste zak. Ardi had ons al verteld dat er enkele
Klapeksters op het eiland waren en gisteren was er één
gezien bij de Kooiplaats. Ook elders in het land worden
ze flink gemeld. Zou het dan eindelijk weer eens een
ouderwets klapeksterseizoen worden? Toen ik in 1975
voor het eerst mee ging met Wil als helper vingen we
in de Eendenkooi bij Theun Talsma in twee weken 10
Klapeksters. Dus er kunnen klappen vallen op Schier.
Voor het Glop is dit een nieuwe baansoort. De hele dag
vochten Zwartkop en Roodborst om de eerste plek en
ook Merels en Koperwieken lieten zich goed vangen.
Net als gisteren heel veel Kramsvogels in de lucht. Ook
vingen we een Zwarte Roodstaart. Niets bijzonders
hoor ik jullie denken maar toch drie tot vier keer
zeldzamer dan Bladkoningen op onze baan.
De waterstand in de sloot is inmiddels wat gezakt tot
plus 19. We vingen vijf Waterrallen, dus het iedere
nacht draaien van geluid begint te renderen. Geluid
draait vanavond vanaf 22.15 . Bij rustig weer is volume
3 voldoende. Bij wind adviseer ik 4-5 in te stellen. We hebben een gevarieerde week gehad met in het
begin zeer natte en stormachtige dagen en van woensdag tot en met vandaag zeer rustig weer. We
gaan tevreden terug naar Zwolle en wensen alle komende vangploegen veel succes en plezier.
Waarnemingen: Zes Grote en één Kleine Zilverreiger laag over het Glop.
Gerrit(sen) en Rinus Goutbeek
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Week 42
Zaterdag 15 oktober 2011
Wisseldag
Vanmorgen begon de dag goed voor onze voorgangers met in de eerste ronde 52 vogels in het net.
Vanaf 11.00 , toen wij het overnamen van Gerrit en Rinus, was het de verdere dag tot 18.00 vrij rustig
met rondjes van drie tot vijf vogels. Na 18.00 kwam er een opleving van vogels die een rustplaats
zochten voor de nacht zodat wij nog een aardige inval kregen van Merels, Koperwieken en
Zwartkoppen. Dit bracht het zo nog op een aardig dagtotaal. Dit was een aardig begin van onze
ringweek met prachtig herstweer, zonnig, wind zuidoost en windkracht 2 Beaufort. Met vriendelijke
groet, Teo en Judith Schmidt, Henri Timmer en Henk Luten
Zondag 16 oktober 2011
Een leuk palet
Het begon vanmorgen rustig met 18 vogels in de eerste ronde. De verdere rondes vandaag liepen
rustig door maar de inval die wij voor vanavond verwachtten bleef uit. Het totaal bracht 114 vogels op
en voor de excursie vanmiddag hadden wij genoeg om te laten zien.
De opgave voor de excursie was maximaal, te weten 20 personen, hiervan kwamen er 18 opdagen
opdagen. Negen
adulten en negen
juveniel. Het was
een leuke excursie
met vooral veel
interesse van de
jeugdige bezoekers
die wel tot na 16.00
bleven; toen had
pa er echt genoeg
van. Wij hadden
nog wel een paar
leuke vangsten
namelijk een
Watersnip, een
Waterral en een
Bladkoning. Het weer was hier vandaag schitterend, ‘s morgens eerst een fris windje, windkracht 3,
maar later op de dag werd het warmer met ongeveer 12°C, en een lekker zonnetje. Na de middag was
het windstil.
Met vriendelijke groet,
Teo, Judith, Henri en Henk
Maandag 17 oktober 2011
Het begon vandaag met een rondje van 17 vogels. Dit was ver beneden onze verwachting. De gehele
dag rondjes van drie tot zes vogels en we sloten af met een lichte inval van 31 stuks waarvan 25
Koperwieken. Het gehele eiland zit stikvol met Koperwieken en Merels behalve in het Glop. Wat de
Merels betreft is dit misschien verklaarbaar door het vele water dat er staat in het bosgedeelte. Ook de
rallenvangst valt tegen: wij horen ze wel maar ze laten zich niet vangen.
Bezoek: Henk Lichtenbeld met kids, die was gisteren ook al even geweest, en nog een gezin met
kinderen. Een journalist met fotograaf van het Dagblad van het Noorden voor een artikel.
Waarnemingen: een jagende Havik, drie keer een Sperwer en twee Buizerds boven het Glop.
Met vriendelijke groet vanuit het Glop,
Judith, Teo, Henri en Henk
Dinsdag 18 oktober 2011
Vannacht hebben wij flink wat regen gehad en dit werd vandaag doorgezet tot goed 11.00 . Met
windkracht 6 hadden wij de netten dan ook vol met blad toen wij de eerste ronde liepen. Wij hebben
de enkele vogel die er in zat snel bevrijd en zijn begonnen met het ontbladeren en sluiten van de
netten. Terwijl wij hiermee bezig waren, doken toch nog enkele vogels in het net. Om 12.00 hebben wij
de secties 2, 3, 4, 5, 7 en 8 weer opengedaan. Vanmiddag bleef het droog maar de wind bleef
aanhouden met windkracht 5 tot 6. Het was dan ook sprokkelen wat de vogels betreft. Tegen de avond
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kregen wij nog een kleine inval. Dit bracht het totaal op 51 vogels. De weersberichten voor vannacht
en morgen zijn niet zo best: regen en harde wind met windkracht 6 tot 7 in het Waddengebied. Uit
voorzorg hebben wij vanavond in het donker alle netten gesloten. Wel hadden wij nog een Waterral in
kooi 8. Judith zag nog een hele groep Graspiepers in de paardenweide, in het Glop weer twee jagende
Sperwers en Henri zag een Smelleken in de duinen. Het heeft vannacht en vanmorgen met elkaar 15
mm geregend. Het Glop was al een modderpoel toen wij kwamen, droogde eerst weer een beetje op,
maar nu hebben wij alleen nog maar een laarzenpad langs de netten en onze opvolgers mogen wel
lieslaarsen en een reddingsboei meenemen, want zo nat heb ik het Glop nog niet eerder
meegemaakt. Hartelijke groet van een doorweekte ploeg  uit het zeer natte Glop,
Judith, Teo, Henri en Henk
Woensdag 19 oktober 2011
Soppend, ploeterend, plonsend en zwoegend gaat de ringer voort om te komen tot een schamele vangst.
Zo was de situatie ongeveer vandaag. Vannacht hadden wij de netten gesloten in verband met de zeer
slechte weersvoorspelling voor het Waddengebied. Gelukkig viel dit allemaal nog een beetje mee en
hebben wij vanmorgen alles weer opengezet, behalve sectie 6. Het resultaat is er echter niet: de gehele
dag is het scharrelen voor een paar vogels en ook vanavond geen inval van slapers in het Glop. Wel
hadden wij bij de eerste ronde een Waterral in de kooi bij sectie 8. Vanmiddag een zeer goede en
belangstellende excursie met 14 volwassen en 7 jeugdige personen. Samen goed voor acht ringstrengen
sponsoring. Het weer was vandaag buiig met windkracht 4 met uithalen van 5 tot 6 uit het westen.
Waarnemingen in het Glop: Houtsnip, twee Buizerds en verder weinig overvliegende vogels boven het
Glop. Henri is nog naar Klein Zwitserland geweest; hier wordt namelijk sinds gisteren een Blauwstaart
gesignaleerd, maar deze liet zich vanmiddag niet meer zien. Judith zag langs de dijk nog Steenlopers,
Goudplevieren, Wulpen en een Tapuit. Met vriendelijke groet,
Judith, Teo, Henri en Henk
Donderdag 20 oktober 2011
Vanmorgen vroeg uit bed om in het donker de gesloten secties te openen. Na het ontbijt om 8.00 de
eerste ronde gelopen, maar het resultaat viel erg tegen: slechts een paar vogels, maar wel een
Waterral in kooi bij sectie 8.
De gehele dag zijn het spaarzame rondjes. Het totaalresultaat is slechts 34 vogels. Het is erg rustig in
het Glop, ook tegen de avond totaal geen inval voor overnachting. Wel hadden wij de gehele dag een
jagende Havik in het Glop. Bij het rondje van 17.00 zag Henk hem in net 6 vliegen maar het sprintje
was niet snel genoeg om hem te pakken; hij veerde namelijk zo weer terug om vervolgens enkele
meters verder weer in het net te vliegen. Dit werd echter ook geen succes: hij vloog er met dezelfde
snelheid weer uit. Om 18.30 overkwam Henri dit nog een keer op dezelfde plaats, weer twee keer in
het net en weer twee keer eruit!
Henri is vanmorgen nog naar Klein Zwitserland
geweest om te kijken naar de Blauwstaart. Er was
daar veel belangstelling van vogelaars maar geen
Blauwstaart te zien! Misschien is hij onderweg naar
het Glop, zodat wij hem morgen kunnen ringen. Als
dit zo is zullen wij hier zeker melding van maken.
Henri zag in het dorp nog twee Noorse Kauwen. Buiten
het Glop langs de Reddingsweg was het erg rustig wat
vogels betreft, slechts een klein groepje
Kramsvogels, waarvan we er vandaag één hebben
gevangen, en enkele Merels. Langs de dijk heeft Teo
nog een groep Goudplevieren gezien en veel
Brandganzen, Rotganzen en Grauwe Ganzen. Met
vriendelijke groet, Judith, Teo, Henri en Henk
Vrijdag 21 oktober 2011
Het begon met een rondje van zes vogels, en de hele verdere dag bleef het aantal per ronde steken
tussen de nul en de zes. Het is dus wat vangstaantallen betreft een zeer matige dag geworden. We
hebben versterking gehad van Arend Jan die deze week mee zou komen maar door droevige privéomstandigheden niet mee kon. Hij is toch nog voor een dag overgekomen. André van Loon en zijn
partner zijn een weekend op het eiland en kwamen even langs om koffie te drinken. Ook is Henk
Lichtenbelt met kids voor de laatste keer deze week langs geweest: ze gaan morgen weer terug naar
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IJsselstein. Henri is nog wezen zoeken naar de Blauw
staart maar weer tevergeefs. Teo, Judith en Jelle, het
kleine hondje (zie foto) hebben gewandeld naar de
Westerplas en hebben daar nog 11 Kleine Zilverreigers
gezien. In de paardenweide zag Judith nog twee Blauwe
Kiekendieven (vrouwtjes).
Dit was onze laatste volledige vangdag van een leuke
week Schier. Wij wensen onze opvolgers wel wat meer
vangsucces, dat moet toch kunnen in oktober. Met
vriendelijke groet,
Judith, Teo, Henri en Henk

Week 43
Zaterdag 22 oktober 2011
Vanmorgen mooi helder weer met een frisse zuidenwind, windkracht 3. Maar wat vogels betreft is het
weer zeer rustig in het Glop. De ploeg van Henk cum suis begon met een eerste rondje van zes vogels.
Daarna kwam een eveneens bescheiden rondje met vier eigen terugvangsten. Dat beloofde weinig
goeds. Kees van Kleef en Leo en Emmie Oudejans kwamen wat vroeger dan verwacht, want in verband
met een sportevent ging de boot van 9.30 een eerder. De nieuwkomers hebben het direct mogen
overnemen, zodat ook de thuisgangers eerder weg konden. Wij vingen vrijwel elk rondje een paar
vogels zonder één nulronde. Het waren vooral losse Koperwieken en Merels met een beetje afwisseling
van een paar Rietgorzen. In de avondronde kwamen toch nog een aantal Koperwieken slapen, hoewel
wij de indruk hadden dat er later in de schemering alsnog flink wat wegtrek was. De teller bleef staan
op 25 verse Koperwieken waarvan er een opvallend aantal na 1 kj was. De conditie was zeer wisselend
maar niet echt slecht. In het Glop hoorden we regelmatig Waterrallen roepen en scharrelen maar we
vingen er niet één. Kees heeft met zijn lieslaarzen de wieken en de aansluitingen gecontroleerd, een
aantal reparaties uitgevoerd en morgen gaan we de kooi tussen 6 en 7 van langere en betere wieken
voorzien. Als we daar aan toekomen want het is herfstvakantie en behalve vandaag heeft zich ook voor
morgenochtend een groepje excursiegangers (NJN’ers) gemeld. Overigens vraagt ook de speaker
aandacht want hij lijkt opnieuw opgeblazen. Er komt maar heel weinig en dan ook nog pruttelend
geluid uit... We hebben geen roofvogeltrek waargenomen, maar wel een jagende Sperwer over en in
de zuidelijke randen liet zich af en toe een Buizerd zien. Er was zwakke trek van Vinken en regelmatig
vlogen er groepjes (lokale ?) Putters over. Regelmatig kwamen er kleine groepjes Koperwieken vanuit
west invallen. Onze daarop gebaseerde verwachting voor slapers kwam maar zeer ten dele uit. Emmie
kwam met het Dagblad van het Noorden met een paginagroot artikel over ons werk met het gezonde
hoofd van Henk prominent in beeld samen met een heel klein vogeltje. We kregen op speciaal verzoek
al direct onze eerste excursiegroep van 8 adultjes en 8 juvenieltjes.
Enthousiaste familie die ook drie ringstrengen sponsorde. Onze kas is
verrijkt met 100 euro! Ook kregen we nog bezoek van een oud-VUstudent die verlekkerd en vol adoratie naar onze strandwagen keek.
Die had hij in de jaren ‘70 gebruikt als basisstation voor onderzoek
aan de maaginhoud van jonge scholletjes. We hebben hem die mooie
strandwagen als goede herinnering aangeboden, maar hij wilde hem
toch niet achter de fiets meenemen. Jammer.
Leo, Emmie en Kees.
Zondag 23 oktober 2011
Van heel klein naar heel groot, een breed palet.
De dag begon rustig, althans er was weinig waar te nemen.
Desondanks leverde de eerste ronde een veertiental vogels op plus
één kadaver. Het kadaver betrof een volledig gestripte Koperwiek die
als bout naast een eerste kalenderjaar Sperwer-vrouw in het
grofmazige net aan de kant van het meteoveld hing. Er zijn mindere
manieren om de dag te beginnen (althans bezien vanuit de optiek van

28

ons ringers; niet vanuit de optiek van de Koperwiek en
de Sperwer). Ook de tweede ronde leverde nog leuke
aantallen op (17 stuks) en daarna was het eigenlijk wel
gedaan. Toch werd er geen enkel nulrondje gelopen,
ook al kostte het soms moeite. De eerste twee rondes
werden bijgewoond door Herman Leys, die met zijn
bijna 80 jaar ‘still going strong’ is. Wel viel het ons
tegen dat hij ditmaal niet op zijn blote voeten en open
sandalen aan kwam fietsen, maar laarzen droeg. Zijn
we toch niet echt van hem gewend. Om 10.00 meldde
zich de ingelaste excursie van een zevental NJN’ers,
bestaande uit drie juvenielen en vier pulli. Ze hebben
een uitgebreid palet te zien gekregen en vertrokken
tevreden. De reguliere excursie van 14.00 ging niet door, want er bleken geen aanmeldingen te zijn(!).
Hoogst opmerkelijk, gelet op het fantastische weer (zonnig, windkracht 4 uit zuid, zuidwest) en het feit
dat het nog herfstvakantie is.
Desondanks kwam er weinig van de geplande werkzaamheden aan de vierde rallenkooi, want de
gehele dag bleef het bezoek doordruppelen. Naast de bekende verschijning van BB uut Grunning (2x)
verblijdde ook onze collega André van Loon met Thea ons. Helaas konden we hun niets leuks tonen.
Anders verging het onze webmaster Evert Jan. Hij kon ‘vol aan de bak’ met het assisteren bij het
ringen van een eerste
kalenderjaar Havikvrouw, die om de
tuilijn geslagen strak in
net 2 hing (nabij het
Ebelbruggetje). Deze
assistentie was
welkom, omdat Harry
Leo met griepverschijn
selen even te bedde
was gegaan. Voor de
rest verliep de dag erg
rustig met weinig
vangsten, maar toch wel gevarieerde soorten. Het leek erop alsof de
avondronde stilletjes voorbij zou gaan. Rond een uur of 6 was er
namelijk bijna geen beweging in het Glop. Toch leverde de laatste
ronde nog verrassend genoeg een elftal vogels op (uiteraard in
hoofdzaak Koperwiek, maar ook nog de tweede Tjiftjaf van de dag).
Oh ja: we zijn gisteren nog vergeten om in het dagverslag op te
nemen dat we een Boerenzwaluw hoorden overkomen. Trektellen.nl
leerde ons dat er die dag meerdere zijn waargenomen op de trektelposten.
Met vriendelijke groet,
Harry Kees
Maandag 24 oktober 2011
Veel zon, veel wind, veel blad, en...
De dag begon opnieuw kraakhelder maar de
zuidoosten wind was al direct flink op dreef. De
eerste ronde leverde 11 vogels op. Er zat weinig
geluid in de lucht en dat leverde ons in combi
natie met de doorstaande wind ook een rustige
dag op met vooral lijsters. De tweede ronde zakte
al naar acht en daarna werd het sprokkelen met
aanvankelijk vooral Merel. Twee keer zagen we
een jagende Sperwer boven de boomtoppen van
het glop. Er kwamen van heel hoog rond de 60
Brandganzen pal uit het noorden naar de polder
zakken of gingen ze toch nog door naar het vaste
land? We joegen een Watersnip op vanaf het
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modderpad van sectie 5. In het begin van de middag zag Leo een
vrouwtje Havik van dichtbij in sectie twee vliegen en op het zelfde
moment er ook weer uit! Ze leek ongeringd te zijn! Het leverde alweer
een flink gat op in dit toch al gehavende net.
Herman Leys kwam ons opnieuw even bezoeken. Emmie nam de boot
naar het vaste land en Annemieke met dochter Melisse kwamen Kees en
mij verrassen met gemberkoek. Er waren vandaag een paar keer
barmsijzen te horen maar het leverde geen vangst op. De laatste ronde
bestond uit slecht zes vogels, maar daar zat wel een vrouwtje Kramsvogel
tussen. Dat is pas de tweede van dit jaar! De controleronde in het donker
leverde in sectie 6 nog een mannetje Vink op die in 2009 al als na eerste
kalenderjaar door ons was geringd en ook vorig jaar was teruggevangen.
Aan de data te zien is dit een lokale broedvogel. De secties 7 en 8 hebben
we op enkele plaatsen geschoord omdat de wind het geheel in de struiken
had vastgeblazen. Kees heeft de vangkooi van sectie 7 van wieken
voorzien zodat er meer mee kan worden gevangen dan het Roodborstje
van gisteren. We hopen voor morgen op wat minder wind!.
Hartelijke groet van Kees en Leo.
Dinsdag 25 oktober 2011
Weinig te doen en toch afzien!!
Het begint aardig te wennen dat ook deze dag helder begint. Maar de gehele nacht heeft het stevig
doorgewaaid uit zuidoost. Aan de zuidwestelijke hemel kon je zien dat er verandering op komst was. Al
snel kwam er bewolking opzetten, maar tot 18.00 bleef
het geheel droog. Daarna is het langzaamaan maar
gestaag gaan regenen, zij het niet hard. De wind is
inmiddels gaan liggen. De geluiden in het bos en boven
ons gaven niet veel hoop op een goede dag. De eerste
ronde leverde slechts drie verse vogels op en een
retourtje. We hoorden Goudhaantjes in het bos en ter
hoogte van sectie 4, maar vangen bleef door de harde
wind (kracht 6) vrijwel uit. Het bleef de gehele dag
sprokkelen met een of twee vogels per rondje. Weinig
opwekkend maar zulke dagen zijn er nu eenmaal ook.
In de slaapronde werden we verrast door twee
Kramsvogels. Vandaag gek genoeg wel voortdurend
overal Waterrallen te horen. De wieken van de nieuw geplaatste kooi tussen sectie 6 en 7 staan nu
goed en lang genoeg maar het leverde nog niets op. Er ontsnapte alleen een ral uit de kooi bij sectie 8.
Veel andere zaken vielen er niet te melden. Slechts eenmaal een jagende Sperwer komend vanuit de
polder. In sectie 6 zagen we een stevige Egel rondscharrelen. We zullen maar eindigen met de bekende
open deur: morgen nieuwe kansen, want een totaalscore van 26 vogels is voor een droge dag toch
echt te laag. Gelukkig hadden we hierdoor wel tijd om uitgebreid te praten en te eten met onze
Nepalese student Maddy. Morgen gaat hij voor ons een echte Nepalese maaltijd bereiden.
Harry Kees
Woensdag 26 oktober 2011
Gepuzzel, zelfs bij het onderhoud
Vanochtend begon de dag mooi. Er was net een licht regenbuitje gepasseerd en de wind was behoorlijk
gaan liggen vergeleken met gisteren. We hadden het aanvankelijk niet eens in de gaten, maar éénmaal
alle zakjes ‘aan de paal’ bleek de eerste ronde al met al toch een veertiental vogels opgeleverd te
hebben, waaronder vier retourtjes. Tijdens die eerste ronde hoorden we Goudhaan en Vink in het
terrein, alsmede barmsijzen. Dit was trouwens de eerste keer in onze vangweek dat we barmsijzen
vernamen. We vingen ze echter niet. In de ochtend was er lichte aankomst van Merel, Kramsvogel en
Zanglijster. Ook hoorden we Graspiepers overkomen. Vanochtend is André Duiven nog langsgeweest
om het probleem met het toetsenbord te fixen, alsmede om de nieuwe PC te installeren. Dat laatste
behoeft nog een finishing touch zodat we het nog steeds met de oude PC ‘doen’. Omdat de vangsten
toch wel snel terugliepen zagen we de kans schoon om de twee BTO-netten op de hoek van sectie 1 en
2 te vervangen. De oude netten hebben we drastisch opgeruimd, omdat reparatie zinloos was, zo gaar
waren die netten.
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Aan het begin van de middag vingen we nog een ‘rare’ Tjif, die ons de nodige hoofdbrekens kostte om
hem/haar op de juiste naam te brengen. Het betrof een wat bruinig exemplaar (kop en mantel) met
het postuur van een Bruine Boszanger. Uiteindelijk hebben we hem/haar toch maar geboekstaafd als
Tjiftjaf, maar de discussie daarover loopt nog en zal mogelijk nog tot een andere conclusie gaan leiden.
De uiteindelijke uitkomst krijgt u ongetwijfeld nog te lezen. Mede door de discussie omtrent de ‘rare’
Tjif was de excursie eerder dan we gedacht hadden, althans voordat we onze lunch konden gebruiken.
Om 14.00 meldden de zeven adulten zich voor de excursie. Het betrof een tamelijk internationaal
geörienteerd gezelschap (waaronder een Duits echtpaar dat ons een paar jaar geleden ook al had
bezocht, en een Nederlands echtpaar dat in Engeland
woont). Tijdens de excursie begon het licht te miezeren,
maar dat weerhield de vogels er gelukkig niet van om
op de ringtafel te belanden. Ook de inmiddels
vertrouwde Kerstboom-Koolmees van het RUGproject aan het Lauwersmeer kon getoond worden,
waarmee we gelijk het nut van kleurringen konden
uitleggen.
De excursie werd tevreden afgesloten met de
sponsoring van drie ringstrengen. Tijdens de excursie is
er kennelijk een Havik langsgeweest bij het grofmazige
net in sectie 6. De op één na bovenste spanlijn bleek
gebroken (!) en het net vertoonde twee mooie grote
gaten. Na de excursie hebben de beide Harry’s Jut en
Jul ingehuurd om de spanlijn te vervangen. Die hadden
bijna een vol uur nodig om de spanlijn te repareren, maar het resultaat mag er uiteindelijk best zijn:
het net staat er weer strak bij :-). Tijdens de heerlijke Nepalese maaltijd en de daarbij gevoerde
uitgebreide discussies (Maddy: bedankt) hoorden we de Kerkuil bij Visser nog roepen.
Hartelijke groet van Kees en Leo
Donderdag 27 oktober 2011
Als het water nog verder zakt, komen er dan nog meer watersnippen?
We begonnen vandaag met de komst van Aad van de Kamp met drie man aan onze eerste ronde. Er
was weinig geluid te horen, met uitzondering van wat Vinken, Kepen en wat Zanglijsters. In het bos
hing vrijwel geen vogel, maar in de meer open secties nam het aantal toe. Het resulteerde in een
eerste ronde van 22 vogels waar onder een Watersnip die we ongeveer in de berkensectie van 5 zagen
landen. De tweede ronde was al flink beperkt met
slechts zes vogels. De gehele dag bleven er echter bij
elke ronde vogels aanwezig. De ‘rare tjif’ van gisteren
werd vandaag teruggevangen en bleek na nader beraad
met AvL en bij nader inzien toch een Scandinavische
te zijn (abietinus) vanwege met name zijn bruingrijze
kop. De andere kenmerken sloten de overige
keuzemogelijkheden namelijk uit. Er zijn onverkort
talrijke Waterrallen in het terrein, die zich echter niet
laten vangen (noch in de natte, noch in de droge
kooien). Naar alle waarschijnlijkheid is het de hoge
waterstand in het terrein (het water langs de wieken
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staat simpelweg te hoog) die de vangsten belemmert,
maar desondanks blijven we ons afvragen wat we fout
doen. De Waterral van vandaag liet zich vangen in net 3.
Vandaag is er weer flink wat onderhoud gepleegd. De
takken langs sectie 0 zijn opgesnoeid en in combinatie
met het verplaatsen van de eindpaal moet dit voorkomen
dat het net bij enige wind in de takken hangt. Ook is een
bord geplaatst aan het eind bij sectie 8. Gisteren kwam
daar door de takkenhoop namelijk een vrouw
doodgemoedereerd het terrein opwandelen, die enigszins
geïrriteerd reageerde op Harry’s indringende verzoek het
voor haar verboden terrein te verlaten. Bij sectie 2
hebben we nog twee gatenkazen vervangen door nieuwe
netten. Ditzelfde bij sectie 7, alhoewel we daar tevens
een net hebben omgedraaid. Hierdoor kwam de kant
waar een stuk van de bovenbaan ontbreekt parallel te
hangen met een ander net, zodat we daar toch nog
vangkansen hebben. Veel waarnemingen boven of in het
terrein hebben we vandaag niet gedaan. De gehele dag bleven kleine groepjes lijsters binnen komen.
Enkele keren vlogen er groepjes Putters en soms ook barmsijzen over. Een jagend mannetje Sperwer
werd door ons gepakt. Boven de polder waren vandaag opvallend vaak groepen Wulpen te horen en de
groepen Brandganzen waren eveneens sfeerbepalend op momenten dat ze allemaal tegelijkertijd de
lucht in gingen. De wind was vandaag zwak tot matig en er was geen druppel regen. De herfstaspecten
als blad en elzenproppen bleven gelukkig achterwege. De paden beginnen echt op te drogen maar het
terrein staat nog steeds voor een groot deel onder water. In de avondschemer vlogen er nog een
drietal Houtsnippen rond, dus wellicht beginnen we de dag morgen met een leuke soort. Met
vriendelijke groeten,
Aad, Kees, Leo en Emmie
Vrijdag 28 oktober 2011
We vangen Rallen!!!
Alweer een rustige dag zonder dauw op de netten. Het is wel in tegenstelling tot de vorige dagen
geheel bewolkt, maar droog en niet veel wind, windkracht 2 Beaufort. De eerste ronde leverde 12
vogels op, maar geen bijzonderheden. Toen we begonnen waren het vooral Winterkoninkjes die zich
lieten horen. Wat echt opviel was het ontbreken van lijsterachtigen. Bij de sloot bleek het waterpeil
vannacht ‘ineens’ echt gezakt met ongeveer 3 cm! De resultaten waren er dan ook gelijk naar.
Uiteindelijk stopte de teller van de Waterrallen op zeven stuks, die allen in de kooi nabij sectie 4 zaten.
Nu is het wachten op het moment dat de andere kooien ook gaan vangen. Tijdens de eerste ronde
zagen we Leo accelereren en als een heel oude wereldkampioen wegsprinten om een eerste
kalenderjaar Sperwervrouw te grazen te nemen. Het blijven indrukwekkende beesten. Het leek tijdens
de beruchte siëstaperiode volledig in te zakken. Het weer werd mooi en de fut leek er bij de vogels
volledig uit. Ineens was er toch een opleving toen er een tiental Pimpelmezen plus wat Merels en
Roodborsten in de netten hing. De opwinding was van korte duur, want daarna werden er weer (bijna)
nulrondes gelopen. Opvallend was de grote activiteit van Winterkoning, resulterend in vier verse en vijf
retouren. Vier dames van de Nijmeegse vogelwerkgroep vroegen of ze mochten kijken. Ondanks dat
we op dat moment weinig vogels te bieden hadden werd het toch een gezellige bijeenkomst die
uiteindelijk resulteerde in vier gesponsoorde ringstrengen. Vermeldenswaarde waarnemingen waren
een paar keer overvliegende groepjes Watersnip. Verspreid in het terrein werd drie keer een GBS
(Grote Bonte Specht) gezien. Putters werden gehoord en gezien. De laatste ronde was leuk met vooral
Koperwiek en Merel in de bossecties.
Aad, Kees, Leo en Emmie

Week 44
Zaterdag 29 oktober 2011
Koperstaking maar de goudprijs stijgt...
Het was vanmorgen niet mistig zoals verwacht en gelukkig hing er ook vrijwel geen dauw op de netten.
Wel was het heiig met vooral laaghangende bewolking. De eerste ronde leverde in de bossectie
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opnieuw weinig vogels op maar vooral in sectie 4 verse
Roodborsten en in de rallenkooi naast sectie 4 al direct
vier ongeringde juveniele Waterrallen, totaal 17 vogels.
De tweede ronde leverde 15 vogels op met ook direct
wat Pimpelmezen. De pimpeltrend zette echter niet door,
waardoor we geen bijdrage kunnen melden aan een door
enkelen voorspelde mezenhausse. Opmerkelijk was
opnieuw een aantal van zes verse Winterkoninkjes. De
rest van de dag bleef het zonder een nulrondje
doordruppelen met regelmatig een paar merels en
opvallend ontbreken van Koperwieken. Ook de
avondronde waarbij we de gebruikelijke avondtop van
Koperwieken wilden verwelkomen bleef geheel uit. We
hoorden wel wat Koperwieken, maar deze leken allemaal
de lucht in te gaan en het eiland te verlaten. De laatste
Merels die we in de middag en de avond vingen waren voor het overgrote deel mannen. Achterin
hielden zich de gehele dag Vinken en Kepen op, maar ze bleven net buiten het terrein. Er zwierf ten
minste één Grote Bonte Specht rond maar deze liet zich vooralsnog niet vangen. Voor het eerst namen
we enkele trekkende Witgatjes waar en één vloog op uit het plasje naast het meteoveld. Een jagende
Sperwer kwam opnieuw uit de polder invallen, leverde wat onrust op maar was ook weer snel
verdwenen. Nu en dan waren langsvliegend Kramsvogels te zien en te horen. Daarnaast een drietal
Grote Lijsters. Barmsijs en Putter lieten zich regelmatig
in groepjes zien, maar nog steeds niet vangen. Opnieuw
geen enkele Buizerd. Het terrein begint verder droog te
vallen. We hebben vandaag geen belangrijk onder
houdswerk gedaan. De vaste bezoekster in het weekend
was er weer. Tevens een collega van Kees met zijn
zwager (Frank en Jos). De beide dienstdoende dienders
op het eiland lieten zich uitgebreid informeren over onze
activiteiten. Eén van de twee wist er al veel van want hij
ringt in de groep rond Willem Bil in Friesland. Evert Jan
en Rachel hebben een paar rondjes meegelopen.
Aad, Kees, Leo en Emmie
Zondag 30 oktober 2011
Gelukkig waren er nog wat merels...
De wind is vannacht iets gedraaid en licht toegenomen, hetgeen resulteerde in veel blad in de secties 2
en 6. Het bleef de gehele dag volledig bewolkt met continue het gevoel alsof het zou gaan motregenen
(hetgeen het niet gedaan heeft). Soms voelde het gewoon klam aan. In de eerste ronde scoorden we
10 stuks, in de tweede ronde twee stuks(!). Het beloofde dus een rustige dag te worden en dat werd
het ook. Er was vrijwel geen beweging boven het Glop te bespeuren. Af en toe wat Vinken en enkele
Koperwieken en kleine groepjes Kramsvogels. In de berken rond het oude haviksnest zaten voor het
eerst enkele barmsijzen. Verder hebben we amper extra waarnemingen gedaan. Aad is met de
middagboot vertrokken, maar komt over een paar dagen weer terug. De excursie bestond uit 14
adulten en zeven juvenielen. Vijf adulten die later aankwamen en op de bonnefooi aan de excursie
wilden deelnemen hebben we toch maar geweigerd. Het was een zeer geanimeerde groep die we
gelukkig ook een paar vogels konden tonen, waaronder een Waterral. We hebben drie ringstrengen
‘verkocht’. De laatste ronde bestond uitsluitend uit Merel (negen stuks). Er was vrijwel geen vertrek te
horen van Koperwiek en die kwamen ook niet hoorbaar slapen. Morgenvroeg ook rustig??
Aad, Kees, Leo en Emmie
Maandag 31 oktober 2011
Wat er niet is kan vandaag niet gevangen worden...
Het was een stille en aanvankelijk zwaar bewolkte ochtend met slechts een paar vogels in de eerste
twee rondes. Trekgeluiden werden amper gehoord. Het bleef ook de rest van de dag zeer rustig met
later op de dag zonniger weer en een bijna voorjaarsachtige atmosfeer. De aantallen vogels in en buiten
de netten bleven zeer beperkt. De laatste rondjes leverden nauwelijks een avondpiekje op. Het
dagtotaal bleef op net twee vogels meer dan gisteren steken, te weten 46 vogels. Vandaag was bijna de
helft hervangst! In de ochtend was er alleen zwakke doortrek van Vinken en Kepen. Lijsterachtigen
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ontbraken vrijwel geheel met uitzondering van kleine groepjes Kramsvogels. We zagen een
overvliegende Witgat en ook regelmatig groepjes Putters overvliegend. De Sperwer kwam uitsluitend
even kijken bij het geschreeuw van een Grote Bonte Specht in sectie 1. De aanpassingen aan de
rallenkooi bij sectie 5 (we hebben de wieken iets teruggeplaatst, zodat ze niet meer in de kooi
uitsteken) heeft als resultaat dat we althans in die kooi het dubbele aantal Waterrallen hebben
gevangen. Dat is dus wat je noemt dankbaar werk:-) Onze webmaster kwam op bezoek, evenals
Herman Leys. Kees heeft de stokken uit de zeereep opgehaald en opgeruimd. De groep wadvogelringers
van Calidris is ook aan het opruimen. Onze eigen voorzitter, zoals bekend ook als wadvogelvanger actief,
hebben we met regelmaat zien sjouwen met een grote hoeveelheid wadvogelvangspullen waardoor nu
ons ‘lebensraum dramatisch ist eingesnurrt’. Vandaag opnieuw heerlijk gegeten met een combinatie van
typisch Nepalees en Hollands eten! De trekverwachting voor vannacht is flink wat beter dan de
afgelopen nacht, dus...
Aad, Kees, Leo en Emmie
Dinsdag 1 november 2011
Krenten smaken ook in weinig pap...
Het lijkt wel voorjaar! Wat een temperaturen. En wat
een vogels vergeleken met gisteren. De eerste ronde
leverde dauw op en zowaar 16 vogels en de tweede
ronde was goed voor 5 vogels met een Waterral stokstijf
stilstaande op de grond in de onderste baan van net 3.
Vandaag blijkt dat alle vangkooien Waterrallen kunnen
vangen, omdat ook de kooi nabij sectie 7 nu 2
Watterrallen ‘prijsgaf’. In de ochtend was er opvallend
veel Roodborst, naast trekroepjes van Heggenmus. Er
waren vrijwel geen lijsters. Uit het terrein nabij sectie 8
vloog in de ochtend nog een Watersnip op. In het Glop
werd nog regelmatig een jagende Sperwer, alsmede een Havik-vrouw waargenomen. Deze vlogen
helaas vanuit de nettenopstelling langs het pad richting Visser, dus de verkeerde kant op. Overige
waarnemingen: zingende groepjes Putters en Sijzen in de wilgen bij sectie 0. Kleine groepjes
Kramsvogels langsvliegend. Alleen tijdens de laatste avondronde hoorden we roepjes van vertrekkende
Koperwieken. De gehele dag hadden we nog geen Koperwiek gehoord of gezien. Wellicht interressant
om te vermelden is dat van de 10 gevangen rallen er drie uit een mistnet konden worden geplukt (er
ontsnapte er zelfs ook nog minimaal een). Zou dit duiden op onrust in verband met trek?
Wim en Symen waren nog op het Glop om de spullen van Calidris op te bergen, en zoals te doen
gebruikelijk als Symen aanwezig is wordt er weer iets bijzonders gevangen. Dit keer een eerste
kalenderjaar Dwerggors (de tweede dit jaar – bij de eerste was Symen ook al van de partij! –, de
zevende ooit op het Glop). Opnieuw werden Jut en Jul door de beide Harry’s ingehuurd om een spanlijn
in het grofmazige net van sectie 6 (aan de kant van het meteoveld) te repareren. Deze spanlijn brak
bij het opspannen van het net nadat een vink uit de bovenste baan was ‘geplukt’. Jut en Jul waren nu
weliswaar eerder klaar, maar hun actie leidde tot een breuk van een
andere spanlijn in hetzelfde net. Zou dit net misschien enigszins gaar
zijn? Alleen de bovenste en de onderste spanlijn zijn nu nog niet
hersteld, maar: de week is nog niet voorbij. In de laatste controleronde
van 18.00 treffen we opnieuw een bijzonderheid aan voor het Glop, te
weten een Appelvink-man na 1kj. Deze hing hoog in het grofmazige net
van sectie 6 aan de zijde van het veldlab. Die beesten hebben een zeer
imposante snavel en we hebben hem dan ook met de nodige
omzichtigheid behandeld (ze kunnen met hun snavel een kersenpit
doorbijten, dus wat kunnen ze wel niet me je vingers doen?).
Aad, Kees, Leo en Emmie
Woensdag 2 november 2011
Vandaag geen krenten, alleen maar een beetje pap...
Eerst nog even twee berichten over gisteren: de Appelvink van de
laatste ronde bleek bij nadere inspectie toch een eerste kalenderjaar
vrouw te zijn. Kennelijk was onze opwinding iets te groot, waarvoor
excuses. Onze collega Gerrit G. attendeerde ons op het feit dat we op
het punt staan de 2.000-ste Waterral ooit te gaan ringen. Het bleek dat
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Leo deze 2.000-ste gisteren al in zijn handen heeft gehad, hetgeen voor ons opnieuw reden is om naar
de bakker af te reizen voor een traktatie. We blijven bezig. Vandaag begon de dag bewolkt. Tijdens de
nacht had zich een licht regenfrontje over het Glop begeven waar we eigenlijk niets van gemerkt
hebben. Na een blik op de vogeltrekrader van de luchtmacht (er was vannacht trek geweest) begonnen
we hoopvol aan onze dag. De eerste ronde leverde echter slechts zeven vogels op, en daarna begon
‘het grote sprokkelen’ tot en met de laatste avondronde. Na de laaghangende bewolking van de
ochtend klaarde het op en werd het zonnig. We maakten ons al klaar voor een dagje zonnebaden.
Rond 10.00 kwam er echter ineens dichte zeedamp opzetten, die een half uur later weer langzaam
verdween. Het bleef de rest van de dag bewolkt en enigszins nevelig. Over vogels valt weinig te
vermelden, behalve dat er Kolganzen hoog binnenkwamen van uit noord. Kramsvogels en Koperwieken
trokken in in klein aantal langs en de Sijzen zaten en bleven weer hoog in de bomen. Twee keer werd
een jagende Sperwer-man waargenomen boven het Glop, maar deze zorgde niet voor vogels in de
netten. In de ochtend was er lichte trek van Heggenmus hoorbaar, maar was niet zichtbaar in onze
vangsten, behoudens de terugvangst-Heggenmus uit de op-een-na-laatste ronde. Na de opwindende
middag van gisteren was deze middag er dus duidelijk één om snel te vergeten.
Aad, Kees, Leo en Emmie
Donderdag 3 november 2011
Als de zakken gewassen worden...
Tja, het begon stil en het bleef stil, zowel in de lucht als in de netten. Er was nauwelijks sprake van
enige trek. Dat bleek ook uit de eerste rondes die verontrustend kleine aantallen opleverden en al snel
overtroffen de hervangsten de verse vogels. Opmerkelijk dat op zo’n dag de Waterral topscoorder werd
en ook na de laatse avondronde met nul vogels bleef dat zo. Ruim de tijd voor allerlei nuttige zaken.
Kees heeft alle zakjes ontdaan van blad, veren, pitten en wat niet al. Het grootste deel is daarna
rijkelijk gewassen en gedroogd. De ringsponsoropgaven zijn in het daartoe aanwezige bestand ingetikt
en naar de bevoegde instanties doorgestuurd, fietstochtjes naar strand en dorp, kranten drie keer
gelezen enz. We hebben ook zitten kijken in onze database wat er de komende tijd nog meer te vieren
kan zijn. Zo blijkt het reëel te zijn dat we dit jaar onze 17.000-ste Merel kunnen gaan verwelkomen...
Kortom we hadden een zware dag. Overigens bleef het ook vandaag weer geheel droog op Schier,
maar het was niet zonnig genoeg om te gaan zwemmen. Er sliep een Buizerd in het bos achter ons, die
‘s morgens bij het eerste licht naar de polder vertrok. We zagen een man Sperwer jagen en in de
schemerronde en in de namiddag vlogen twee Houtsnippen over sectie zes.
Aad, Kees, Leo en Emmie
Vrijdag 4 november 2011
Behoorlijk grijs, en pas vier jaar geleden na het eerste kalenderjaar...
Voor de aanvang van de eerste ronde, tijdens het genieten van het eerste bakkie koffie, kwam er al
een Merel recht op de ringtafel afgevlogen, om vervolgens te landen bovenop het afdakje. Kennelijk
kon zij niet wachten, want tijdens de eerste ronde zat ze in het net, direct naast het veldlab. We
dachten dat dit gebeuren trendsettend was, maar dat bleek niet het geval. Het was weer gevaarlijk stil
in het Glop met uitzondering van Waterrallen. We zagen ze eerst overal lopen. Na de eerste ronde
begonnen we ze ook te van
gen. In alle kooien vandaag
één of meer rallen vooral in de
kooi naast sectie 4. Totaal 10
stuks plus één retour. Voor de
rest bleef het net als gisteren
weer sprokkelen met wat
Roodborsten en één maal een
paar verse Pimpelmezen bij
elkaar. Het meest opwindend
was de vangst (door Kees!)
van een adulte Buizerd in het
grofmazige net dat aan de
buitenkant van sectie 6 staat,
het dichtst bij het veldlab. Een
prachtige, vooral grijze vogel
die al in 2007, ook in
november, door Henri was
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geringd. Naast de Buizerd hing een prooirest van haar waarvan we nog niet precies weten wat het is.
Wij denken aan een Oeverloper, anderen zeggen Bokje. De resten zijn beperkt dus we puzzelen nog
wel even verder. Leuk was ook dat we eindelijk een barmsijs konden scoren. Er waren in tegenstelling
tot gisteren af en toe groepjes Koperwiek. We vingen er echter maar twee. In de laatste ronde ook nu
weer geen slapers. Ze leken het eiland allemaal verlaten te hebben. We deden wel wat leuke waar
nemingen vandaag: drie Grote Lijsters vlogen langs, evenals een Appelvink die vanuit oost het Glop
kwam binnenvliegen. Voordat we de Buizerd vingen, zagen we geen enkele roofvogel. Kort daarna
twee Buizerds laag boven het Glop en een jagende Sperwer door de boomtoppen. Er waren in het
begin van de middag enkele groepen Kramsvogels. Ook Sijs en Putter waren weer redelijk talrijk maar
lieten zich opnieuw niet vangen. De wind is vannacht gedraaid naar ZO en wat in kracht toegenomen.
Gevolg: sectie 6 afgeladen vol met eikenblad. De banen hingen door van het gewicht van de bladeren!
Toen we ze een paar keer schoon hadden gemaakt en daar schoon genoeg van hadden, besloten we
een deel te sluiten. De wind ging vervolgens vrij abrupt weer voldoende liggen om te kunnen besluiten
de netten weer direct te openen... Vandaag weer opvallend veel, soms volstrekt onbekend, bezoek.
Martin Duisterwinkel kwam kijken hoe het met de teken was. Onze vaste bezoekster kwam weer en
scoorde ‘s middags een Velduil op het Groene Strand. Andere bezoekers hebben we vriendelijk te
woord gestaan, maar niet uitgenodigd aan de ringtafel... We vierden op geheel eigen wijze de verjaar
dag van Maddy en besloten de redelijk succesvolle 14 dagen met een zeer gezellige en smakelijke
avond bij Van der Werff. Morgenochtend gaan we nog even stevig verder en daarna geven we het roer
over aan Symen. Wij verwachten dat hij de 17.000-ste Merel uit onze geschiedenis de komende week
al van een ring kan gaan voorzien. Symen: succes. De tang is aan jou.
Aad, Kees, Leo en Emmie

Week 45
Zaterdag 5 november 2011
Wisseldag in de zomer...?
Wat een weer vandaag; het is overdag gewoon warm en bij een iets te grote inspanning (zoals het
rennen achter de lijsters aan) is het gewoon zweten geblazen in het Glop. De vangsten waren vandaag
heel aardig, al konden berichten van: ‘zeer veel vogels’, of ‘lijkt wel een fall’, in de kop van Friesland,
niet worden verzilverd met extreme vangsten op het Glop. De dag begon met in de eerste ronde een
heel licht buitje. De eerste ronde leverde het geweldige totaal van zes vogels op, terwijl de tweede
ronde goed was voor 5 vogels. Symen arriveert met de ochtendboot en belandde midden in het
rallenbal, want de vangsten trekken aan! Hoewel het wat sprokkelen is, worden tijdens iedere ronde
wel wat vogels uit de netten gehaald. Leo, Emmie en
Kees vertrekken met de middagboot en Dirk Zoetebier
en Bennie van den Brink arriveren. Ook onze eilander
Evert Jan is gedurende de middag van de partij. De
vangsten zijn uiteindelijk toch wel aardig, met Koperwiek
en Waterral als aanvoerders. Heel aardig is de vangst
van een mannetje Wilde Eend in de ronde van 18.00.
De eend kwam hard aanvliegen en stuiterde weer uit het
net, maar Dirk kon hem net op tijd opvangen. Voorzover
we kunnen nakijken is dit de tweede vangst in het Glop
sinds 1991, toch wel heel bijzonder dus. Na alle
commotie omtrent de Wilde Eend waren we nodig toe
aan enkele culinaire uitspattingen in Hotel van der Werff,
alwaar we werden vergezeld door onze huisgenoot
Maddy. Bennie viste tijdens een rallenronde in de late
uurtjes nog een Waterrral uit de middelste baan bij netsectie 4. Het schijnt een goede treknacht te
worden, dus de verwachtingen voor morgen zijn hoog gespannen!
Groeten, Bennie, Dirk en Symen
Zondag 6 november 2011
Zoete inval...veel mensen en de 17.000-ste Merel!
Een prachtige morgen, met vrijwel windstil weer. Op het pad en in de lucht gelijk veel Merels dus dat
zag er goed uit!! De eerste twee rondjes viel wat dat betreft nog wat tegen met ‘slechts’ 25 vogels. De
hoofdmoot bestond hier vooral uit Waterrallen. Maar vanaf ca. 10.00 ging het los; de lucht betrok en
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het begon eventjes heel licht te miezeren, maar gelukkig snel weer
droog. Overal kwamen Merels, Koperwieken, Kramsvogels en
Zanglijster naar beneden vallen en konden wij vol aan de bak. Van
een vleugeltje van 140 mm bij de Merels keken we niet meer op. Dit
ging de hele dag zo door en resulteerde uiteindelijk in 88 Merels, 14
Koperwieken en eenzelfde aantal Zanglijsters. Om 13.30 werd de
17.000-ste Merel op het Glop sinds 1991 geringd!! Het bleek een
adulte man met vleugel van 140 mm, vet 3 en 114 gram. Reden voor
een bezoekje aan de bakker morgenvroeg!! We waren vandaag ruim
voldoende voorzien in het aantal hulpvaardige mensen. Sietse en
Petra arriveerden met de ochtendboot en vanaf 11.00 assisteerden
ook Rudy en Josine ons. De laatste twee waren vorig jaar bij ons op
excursie geweest en vonden het toen zo leuk, dat ze vanmiddag
hebben meegeholpen en een ringstreng sponsorden. Ook Ardie kwam
in de middag nog even buurten. Hij melde nog een Klapekster te
hebben gezien. In de ronde van 15:00 vingen we een naar abietinus
neigende Tjiftjaf. De foto is van Petra Bernardus. Met een dagtotaal
van 140 verse vogels en vijf terugvangsten was het een zeer succesvolle vangdag, met wederom leuke
aantallen Waterrallen.
Groeten, Symen, Dirk, Bennie, Petra en Sietse
Maandag 7 november 2011
Beste vangdag in 2011!
Lekker rustig opstaan was er niet bij vanochtend, met een eerste rondje met 61 vogels was het flink
aanpoten de eerste uurtjes. Het was zwaarbewolkt met een stevige wind uit noordoostelijke hoek. Net
als gisteren bestond het hoofdaandeel van de vogels uit Merels. Het bleek een leuke drukke dag te
worden; met een continue stroom van invallende lijsters. Het hele eiland bleek ‘vol’ te zitten met
Merels; heel bijzonder altijd. We hebben ons dan ook geen moment hoeven te vervelen. Leuk waren de
vangsten van twee Houtduiven bij sectie 6 en een Houtsnip in sectie 1. Dirk zag rond 12:30 een
Gierzwaluw rond het Glop vliegen, de vogel bleef ruim een uur in de omgeving rondhangen. Dit zorgde
voor de nodige commotie; zou het een Vale zijn? maar we konden hem goed bekijken en Bennie wist
hem te fotograferen, zodat de eindconclusie toch echt een gewone Gierzwaluw moet zijn. Sietse is in
de ochtend wezen vogelen op het eiland en zag onder andere een groep van 10 Pestvogels in het dorp
bij de visboer. Komen ze eraan? Afgezien van de Merels, met een totaal van 135 verse vogels, bleken
de Roodborst en Koperwiek een goede tweede qua vangsoort. Waterrallen vingen we beduidend minder
dan de vorige dagen, ondanks dat het geluid de hele nacht heeft gespeeld. Sietse en Petra vertrokken
met de avondboot. ‘s Avonds hebben genoten van een echte Nepalese maaltijd, bereid door onze
goede huisvriend Maddy. We hebben gepoogd de magische grens van de 200 te passeren, maar dat
lukte net niet. Met een dagtotaal van 194 vogels waren we natuurlijk ook zeer tevreden; voorlopig de
beste vangdag van dit seizoen.
Groeten, Sietse, Petra, Bennie, Dirk en Symen
Dinsdag 8 november 2011
Merels again...
Wederom een prachtige vangdag gehad. De hele dag drukte op de ringbaan met vooral Merels. Het
was significant kouder dan de voorgaande dagen, met een straffe oostenwind die tot op het bot ging,
met als gevolg lopende neuzen in de avonduren van de
ringers... Zoals gezegd bestond de hoofdmoot uit Merels;
met een fietstochtje naar het dorp verbaas je je er
eigenlijk over dat we er maar 108 vers hebben geringd;
het barst er werkelijk van. Ook de Roodborst deed het
vandaag erg goed, met verse aanvoer. Het aantal terug
vangsten is duidelijk hoger dan voorgaande dagen. Leuk
was wederom een Houtsnip en een ‘vreemde’ terugmelding
van een Staartmees uit de zeereep (29-10-2010).
Opvallend genoeg geen Waterrallen vandaag. Wel zijn er
nog meerdere exemplaren aanwezig in het vangterrein. In
de ronde van 15.00 vingen we een Scandinavische
Tjiftjaf (ssp. abietinus), erg leuk!
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Ter ere van Maddy’s laatste avond een echte Hollandse pot gekookt; hutspot met spek en worst! Ardie
vergezelde ons in de avonduren. Het was weer een prachtige dag!
Groeten, Dirk, Bennie en Symen
Woensdag 9 november 2011
We Merelen gewoon door...
Vanochtend vroeg bij het opstaan was het potdicht van de mist en ijzig koud. Er zou een zonnetje
moeten gaan doorbreken in de loop van de dag, maar verre van dat. Het bleef de hele dag zeer mistig,
grauw, koud met weinig wind. Toch waren de vangsten buitengewoon goed en was het weer lekker
doorwerken. De hoofdmoot bestond uit Merels, met
Koperwiek als een goede tweede. De Waterrallen kunnen
de verwachtingen op dit moment niet waarmaken,
hoewel er toch meerdere in het terrein zitten. Qua
soortenrijkdom was de dag ook heel aardig met zestien
verschillende soorten vers geringd. Zeer aardig was de
Kramsvogel, de zesde van dit seizoen. En altijd leuk zijn
de Houtsnippen. Bennie moest halsbrekende toeren
uithalen om de Buizerd te arresteren in een grofmazig
net bij sectie 6. Vandaag wederom hulp gehad van Rudy
en Josine en André Duiven en Barka waren de hele dag
present. Dirk Zoetebier vertrok met de middagboot. We
zijn benieuwd naar de dag van morgen!
Groeten, André, Barka, Dirk, Bennie en Symen

Donderdag 10 november 2011
Over de top...
De golf van Merels is over; vandaag bestond een derde van het aantal vogels uit hervangsten. Toch
hebben we niets te klagen. Het was de hele dag lekker doorwerken met in iedere ronde aardige
aantallen vogels. Nog altijd voert de Merel de ranglijst aan. Met name in de ochtend waren de vangsten
hiervan nog heel redelijk, maar in de loop van de dag nam deze significant af... Qua andere soorten
ook geen verse aankomst; de vier Goudhaantjes vallen in deze nog het meeste op. De Zwarte
Roodstaart die al twee dagen in de schapenweide aanwezig was, liet zich eindelijk vangen bij sectie 6.
De hele dag halsreikend uitgekeken naar rallen in de kooien, maar ook vandaag zeer magere vangsten.
Net als gisteren was het de hele dag potdicht van de mist. In de loop van de dag begon de wind aan te
wakkeren tot 5 uit oostelijke richting; ijzig koud dus en een pond (eiken-)blad per strekkende meter in
de netten. We hebben morgen dus wat te doen...
Met groeten, André, Bennie en Symen
Vrijdag 11 november 2011
Heel veel blad...
Wat een wind vandaag, stevig uit oostelijke richting 5-6! Dus vooral veel blad plukken, uiteraard niet
onze grootste hobby, want die eikenblaadjes bij sectie 6 zijn toch aardig hardleers... Toch ving deze
sectie vandaag verreweg het beste, met name Merels.
Geen enorme aantallen meer, maar toch een heel aardige
dag, met tijdens iedere ronde vogels. Duidelijk geen verse
aanvoer meer en veel terugvangsten. Vandaag ook weer
enkele leuke vangsten, zoals een mannetje Keep en een
mannetje Grote Barmsijs. Vandaag alleen een Waterral
gevangen in de onderste baan van sectie 7. Barbara kwam
een aantal keren langs en hielp ons zeer goed met het
verwijderen van het blad. Ze vond de eikels van de
eikenbomen in de krop van de gevangen Houtduif ook erg
grappig! Ze is nog druk zoekende geweest naar de eerder
gemelde Pestvogels in het dorp, maar vond deze niet. Wel
vond ze twee Velduilen bij de jachthaven, alwaar ook een
groepje Strandleeuweriken ter plaatse was. Ardie kwam
nog even buurten met de motor. Het was er ook erg mooi
weer voor, want in de loop van de dag brak de zon door en
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was het prachtig weer! De oostelijke wind maakte het wel erg koud bij de ringtafel. Henri en Hanneke
arriveren met de avondboot en eten mee met een door Bennie bereide maaltijd met rijst en kip. Symen
loopt nog een laatste rallenronde onder een prachtige sterrenhemel met volle maan in de vrieskou!
Groeten, Bennie en Symen

Week 46
Zaterdag 12 november 2011
De eerste dag van de laatste ploeg van dit jaar...
Gisteravond zijn wij (Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp) eindelijk voor het eerst dit jaar op
Schiermonnikoog aangekomen om als hekkensluiters (of bezemwagen, het is maar zoals de lezer het
lezen wil...) de komende weken het seizoen af te ronden. Gisteravond hebben we in de haven van
Lauwersoog prachtig merels de oranjerode avondlucht in zien klimmen om daarna te vertrekken voor
een volgende etappe op hun reis naar de overwinteringsgebieden. Afgelopen nacht ving Symen net na
sluitingstijd van de elfde van de elfde van de elfde nog twee Waterrallen die dus uiteindelijk op de lijst
van vandaag erbij zijn gekomen. Vanmorgen ben ik solo begonnen aan de eerste ronde en dat vond
voor het eerst dit jaar plaats op knisperende bladbodem. Vooral achteraan in de netopstelling op ‘de
vlakte van 5’ was het wit bevroren op zowel de bodem als tot en met de tweede baan van de netten.
Toch hingen daar net boven die tweede baan nog een paar vogels, Roodborsten in dit geval. Die soort
blijft ons dit jaar verbazen; wat trekken die langdurig door dit jaar. In de polder staat na de stevige
zuidoostenwind van gisteren nu nog een matige wind uit dezelfde richting, de lucht is strakblauw,
volledig onbewolkt. Tijdens de eerste ronde vangen we zoals te verwachten hoofdzakelijk Merels en
Roodborsten. Aan het eind van de ronde word ik in de schapenweide vergezeld door de deelnemers
aan de integrale wadvogeltelling, Frank Majoor c.s. Zij komen op het perfecte moment want nu kunnen
we mooi met z’n allen de bladeren uit de netten van sectie 6 verwijderen. Ondertussen is er al een
grote groep van honderden Brandganzen laag over het vangterrein komen vliegen. De tweede ronde
levert qua vangsten een vergelijkbaar beeld op, vooral Merels en een paar Roodborsten, maar ook een
behoorlijk bleke Tjiftjaf. In de kooien inmiddels twee Waterrallen en ook nog één uit een mistnet. En zo
sprokkelen we de ochtend door met bij de Merels een langzaam groeiend percentage terugvangsten.
Bij die terugvangsten ook nog een Winterkoning die in 2009 in totaal 9 maal de ringtafel heeft bezocht,
in 2010 twee maal en ook dit jaar nu voor de tweede maal. We treffen in de loop van de ochtend in
één van de netten ook een vers geslagen Merel aan die al helemaal geplukt is tot een hapklare brok. Ik
verwijder de ring die we vanochtend hadden aangelegd en hang het boutje terug in het net omdat
roofvogels nogal eens willen terugkeren naar een plek waar ze hun maaltijd hebben voorbereid maar
waar ze daarbij gestoord werden, wie wil dat niet graag doen... De volgende ronde was de bout dus
weg en lag er een verse witte poepstreep op het pad naast de plukplek. Ik was blij dat ik de ring nog
van de bout verwijderd had, wisten we in ieder geval om welk individu het ging. Na het middaguur liep
ik een ronde met ineens zes Vinken tegelijk (allemaal mannen), meerdere Merels en twee Houtduiven
in de schapenweide waarvan één jong exemplaar de hele krop strak vol had met eikels. Het was toen
wel even handig dat Evert Jan Rietbergen op dat moment aanwezig was en kon helpen met die twee
zware jongens. Later op de middag lopen naast Evert Jan ook Frank Majoor en Jeroen Nagtegaal weer
even mee en treffen we ter hoogte van de Ebelbrug drie putters in de netten aan. Eén daarvan draagt
al een ring en Frank constateert al snel dat dat geen Arnhem-ring is... Juist, een BRUXELLES-Putter. De
eerste voor het VRS en echt wel een leuke onverwachtse vangst. Daarna loopt het wat verder terug
met de vangsten maar blijven we toch lekker aan het werk. In de laatste ronde vangen we nog een
paar merels die van plan waren om in het Glop te gaan slapen en hangt er tevens nog een Waterral in
het net boven de Ebelbrug. Bij de inloopkooi naast sectie 8 vliegt een Wintertaling op en 10 meter
verderop op het pad loopt er één voor mij uit. Tijdens het vrijwel loodrecht opvliegen komt hij toch nog
even tegen het net aan maar ontsnapt daarna alsnog. We hebben nu een prachtige windstille en
kraakheldere avond; het rallengeluid draait weer.
Henri en Hanneke
Zondag 13 november 2011
Een gewichtige dag
Het is een kraakheldere nacht geweest en kraken deed het vanochtend dan ook. In tegenstelling tot
gisteren waren nu ook de overige netten buiten het bos bevroren aan de onderste twee banen. Er
zaten amper vogels in het Glop en we vingen dan ook slechts acht vogeltjes in de eerste ronde.
Daarvan waren er maar drie ongeringd. In de achterste hoek van secties 8 en 9 hoorde en zag ik een
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Tjiftjaf-tristis roepend en foeragerend van tak tot tak gaan. Langzaam verplaatste de vogel zich al
peuterend in takoksels richting de netten van sectie 8 maar een halve meter voor de rand van de
vegetatie klom hij van tak naar tak omhoog om vervolgens met een prachtig boogje het net over te
wippen... De tweede ronde was iets beter, onder andere een Houtduif in de schapenweide. Verder een
Vink-man-terugvangst, nu voor de eerste maal terug na te zijn geringd op 5 november 2010. In het
terrein vooral stilte wat vogels betreft, inclusief de Waterrallen. Daarvoor is het kennelijk een goede
VERtreknacht geweest want er was er totaal niet één te horen gedurende de gehele dag. In de ronde
van circa 10.00 hoorde en zag ik een Geelgors achter sectie 4 in een berkentop zitten, hoorde ik bij
terugkomst bij het gebouw een piepergeluid dat mij het sterkst aan een Siberische Boompieper deed
denken en hoorde in in de ronde van 15.00 een Pestvogel over komen vliegen; helaas was toen het
daggeluid waarop de Pestvogel ook opgenomen is al uit.
Na de middag hebben we Ardie nog even op bezoek gehad. In de eeerste ronde na zijn vertrek
arresteert Hanneke een Sperwer-man in sectie 6 (in één van de gewone netten die nog tussen de
grofmazige netten staan). Rondom de Sperwer hangen ook nog vier merels. Sectie 6 is momenteel
(volgens Symen ook in zijn week) ronduit de best vangende sectie. Vooral de lijsters zitten onder de

eiken graag te foerageren op de randjes van de lager liggende delen aldaar. Sectie 6 wordt op de voet
gevolgd door de omgeving van de Ebelbrug. Daar valt op het moment elzenzaad uit de dikke els die
daar op de hoek staat en daar doen Vinken en Putters zich tegoed aan. Het is op die plek vandaag ook
raak met de vangst van een zeldzaamheid... Jaaaa, de derde Sijs van dit seizoen... Deze soort stond
tot nu toe met twee exemplaren gelijk met de Dwerggors. Waarin een zeer matig vangjaar goed kan
zijn... Op deze plek vangen we vandaag ook weer Putters, net als gisteren drie exemplaren die met
hetzelfde doel deze plek zullen hebben opgezocht. Er stond vanaf het middaguur weer een beetje wind
op het eiland, maar niet noemenswaardig om ons zorgen te maken om teveel blad in de netten; het is
nu goed bij te houden. In de avond is het weer helder en draait het rallengeluid weer; misschien heeft
het komende nacht meer resultaat tot gevolg.
Henri en Hanneke
Maandag 14 november 2011
Van een grijsgrauw en mistig Schier
Het was gisteravond tijdens de laatste ronde eigenlijk al wel duidelijk: mist! Vanmorgen was het bij de
eerste ronde helemaal windstil en zat het potdicht met zware mist. Er deed zich de merkwaardige
situatie voor dat er aan de grond geen vorst was maar tot boven de bovenste netbanen wel. De netten
stonden als planken in het veld en de mazen hingen vol met pareltjes van 3 mm grootte die zich
gedurende de nacht hebben kunnen vormen. De paar vogels die in de eerste ronde gevangen werden
waren twee Waterrallen in de kooien en een paar Merels die het toch voor elkaar hadden gekregen om
in de onderste baan te blijven hangen. Bij terugkomst hing er in de onderste baan van sectie 1 ook nog
een geringde Zwartkop maar deze viel door een gat op het moment dat ik het net aanraakte. De hele
dag hebben we geen Zwartkop teruggezien, laat staan gevangen. Pas na 10.00 begon het iets dooi te
worden, maar de mist bleef even hardnekkig rondhangen en maakte iedere ronde opnieuw glazen
pareltjes aan de netten. Toch sprokkelden we de hele dag wel weer vogeltjes bij elkaar al leek het
uitgestorven in het Glop. Ik heb vanochtend de rallenkooi van sectie 8 verplaatst nadat ik een ral had
gevangen in een opvangkooitje dat niet eens vast bleek te zitten aan de hoofdkooi. De vogel had
zonder moeite aan de zijkant de kooi uit kunnen lopen. Verder was deze kooi helemaal dichtgegroeid
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met vegetatie. Ik heb de kooi verplaatst naar de zwarte modder en de eerstvolgende ronde daarna
leverde 2 waterrallen en een roodborst in deze kooi op... Daarbij een reuzen-Waterral met een vleugel
van 130 mm en een gewicht van 163 gr! Morgen ga ik proberen om ook de kooi van sectie 3 ter
verplaatsen. Tegen 13.00 liep ik een ronde voordat Hanneke boodschappen ging halen en trof zo
ineens 15 vogels aan waarvan er 13 in sectie 6 hingen. Daar moet schrik voor een roofvogel aan vooraf
zijn gegaan. Een ronde later hoorde ik aan de doodskreten dat er achter de takkenbos van snoeihout
achter sectie 8 een lijster werd geslagen. Ik keek snel over het snoeihout en zag nog net het laatste
van een schim in de mist wegvliegen, waarschijnlijk een Havik of een Buizerd. Op de grond bleef een
plukje lichaamsveren van een Merel achter. Vanmiddag vingen we ook nog een Keep, de achtste van
het seizSoen... ik denk dat we niet eerder zo’n mager kepenjaar hebben gehad. Verder viel er amper
iets te beleven in het grijze kleine wereldje dat Groene Glop heet. Bij de avondschemering wordt de
mist opnieuw dikker en lijken de kansen op verbetering voor morgen te vervliegen.
Henri en Hanneke
Dinsdag 15 november 2011
Opnieuw mistig...
Er is afgelopen nacht iets meer wind over het eiland gaan blazen en dat merkten we vanochtend in de
netten. Het viel in het bos best mee (wat wil je, het is al half November) maar de netten in de
schapenweide hadden inmiddels al redelijk wat blad gevangen. Samen met de mist die nog steeds
heerste (wel iets minder sterk door de wind...) werd het verwijderen van de blaadjes een ijzig koud
karwei waarbij regelmatig in de handen geblazen moest worden teneinde de vingers nog te kunnen
gebruiken. Maar goed, niet klagen want we komen hier doelbewust... Het scheelde genoeg dat het niet
meer vroor, maar de wind zorgde voor een nog lagere gevoelstemperatuur dan voorgaande dagen.
Wederom ving het nog steeds het best in de schapenweide. Nog steeds verblijven de lijsters daar
graag, zoals vanmorgen ook de vangst van een Kramsvogel illustreerde. Tevens vingen we in sectie 6
de Zwarte Roodstaart terug die vorige week alhier is geringd. Er zaten vanmorgen gedurende korte tijd
duidelijk meer en nieuwe Merels op het eiland. We vingen in de eerste ronde meer ongeringde
exemplaren dan gisteren en ze hadden vet. Wederom zaten er enkele behoorlijk zwarte vrouwen bij.
De tweede ronde waren ze eigenlijk al weer vertrokken want op dat moment vingen we al weer
overwegend reeds geringde vogels. Daarbij ook de eerste Merel met een ring van voor dit seizoen in
onze vangweek. Het was een man die hier in 2010 in het broedseizoen als juveniel in jeugdkleed is
geringd en daarna nog tweemaal in dat jaar is teruggevangen. Dit jaar is ie inmiddels vijf keer
gevangen en dan voor deze vangst alleen in de maanden mei en september. Er was vandaag ook veel
meer roofvogelactiviteit. Daar zal zeker in meegespeeld hebben dat de mist langzaam maar zeker wat
minder dicht werd, maar we zagen ook enkele malen een Sperwer vlak voor het gebouw aan het jagen
en troffen in de overgang van sectie 7 naar 6 ook een vers geslagen Koperwiek die losjes in het net lag
en een verse sperwerwond in z’n romp had. De vogel moest zo zijn geschrokken van de aanval dat hij
zijn poten verkrampt had dichtgeknepen en in het net nog steeds kluitjes vegetatie in de poten had
geklemd. De Waterrallen waren vannacht ook best wel in leuke aantallen op het geluid afgekomen
want op meerdere plekken lagen kakelverse witte poepspetters van rallen op het pad. Ze hebben
waarschijnlijk het terrein vrij snel weer verlaten nadat ze constateerden dat het er veel te droog was
(ringers van de septemberperiode zullen niet geloven hoe droog het hier nu is...) want we merkten
overdag na de eerste twee rondes amper iets van hun aanwezigheid. Toch vingen we er drie in de
kooien en hadden we er twee in de netten. De kooi van sectie 8 had vandaag weer iets anders in petto,
een prachtige Watersnip was er ingetuind, het derde exemplaar voor dit jaar. ’s Middags vliegen er
even twee Buizerds, een Ruigpootbuizerd en een Havik-vrouw boven het achterste deel van het
vangterrein, allemaal in oostelijke richting tegen de wind in. Verder hoor ik een Oeverpieper over
komen bij het meteoveld en zitten er regelmatig kleine groepjes Putters in de eiken en berken in de
schapenweide. Vangen doen we er daarvan echter niet één vandaag. Wel vangen we rond de superelzenboom bij de Ebelbrug weer een paar Vinken en een Keep met op de bovensnavel wratachtige
gezwellen die de vogel bij nog iets meer groei het zicht behoorlijk zullen ontnemen. De vogel was dan
ook al in slechte conditie. Tegen de avond neemt bij het vallen van de duisternis de wind toe van 2
naar 4 bft en besluit ik om in het donker de netten in de schapenweide toch maar te sluiten om muren
van blad te voorkomen.
Henri en Hanneke
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Woensdag 16 november 2011
Een enerverend dagje
Omdat er vanochtend vroeg in het donker toch nog
behoorlijk wat wind stond te blazen heb ik de normale
netten in de schapenweide vooralsnog dicht gelaten. Bij
de eerste ronde merkten we al meteen dat er nieuwe
aankomst van Merels was geweest. Boven het Glop
hoorde je de tsjirpjes in de lucht en zag je af en toe
een merel de landing inzetten. De eerste ronde zette
me meteen aan het rennen want toen ik bij sectie 6
aan kwam lopen zag ik een grote vogel flappend aan de
poten aan de onderste baan hangen, een Buizerd!
Voordat ik over het schapenraster was gesprongen zag
ik dat de vogel losraakte en wegvloog. Dat deed ie
parallel aan het lange grofmazige net, maar precies in
de laatste halve meter maakte hij toch een
inschattingsfout en belandde voor de tweede keer in het net; hebbes! De vogel bleek al een ring te
hebben en had al een geslagen Merel in het net achtergelaten. De ring was van onszelf en het bleek de
Buizerd te zijn die vorige week door Bennie v.d. Brink en Symen Deuzeman is geringd. Ik heb de dode
Merel naast het net laten liggen op de plek waar de Buizerd er mee in het net was gevlogen. In het bos
zaten vanmorgen meerdere Kepen en Vinken, groepjes van zo’n 20 tot 30 vogels; later op de ochtend
ook vergelijkbare zwermpjes Sijzen en Putters ter hoogte van de Ebelbrug, maar vandaag kwam van al
dat spul niets naar de bosbodem. In de tweede ronde waren er nog steeds Merels aanwezig, we
hadden in de schapenweide 13 Merels tegelijkertijd in het grofmazige net hangen. In de derde ronde
hing er in dat zelfde net een Houtduif en... ja hoor, vloog dezelfde Buizerd doodleuk van de grond op
waar hij/zij de geslagen Merel alsnog volledig opgepeuzeld had...
Verder was het inmiddels erg rustig geworden in het vangterrein, ik hoorde nog wel weer een Tjiftjaf
met een eentonig roepje, maar vangen, ho maar. In de vierde ronde stonden Hanneke en ik een paar
vogels uit te halen in het bos toen we een korte alarmkreet hoorden, gevolgd door een enorme vogel
die met een smak tegen het net vloog dat 25 m verderop stond. Het net gaf zo ongeveer 2 m mee,
daarna ging de vogel naar beneden en belandde op de grond. Meteen sprong hij weer op, maar bleek
toch nog verward te zitten. Op dat moment was ik ter plaatse en kon hem grijpen. Het bleek een haar

te zijn en haar heet een adulte Havik te
zijn. Wow! Wat een bakbeest. De borst
heeft nog vlekjes van de bloedspetters
van de laatste prooi. Dik kans dat dit de
vogel is die hier in het Glop de horst
bewoont. Na deze tweede roofvogel te
hebben geringd, gemeten en gefotografeerd hebben we de ronde afgerond. Om 12.00 heb ik wegens
mindere wind weer een paar fijnmazige netten in de schapenweide opengezet. De wind zit nu inmiddels
ook in de zuidoosthoek.
Na de lunch is Hanneke naar het dorp gefietst om boodschappen bij te halen. Da’s vragen om een
leuke vangst, en die kwam... Op dezelfde plek waar vanmorgen een Houtduif in het grofmazige net
hing zag ik er van afstand nu weer één hangen. Dat dacht ik... Eénmaal dichterbij bleek het om een
Sperwer te gaan en stond ik even later met een mooie adulte vrouw in de handen. Een heel mooi
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uitgekleurde vogel maar wel met een heel
opmerkelijk kleed, het lijkt net een adulte man!
De oorstreek en kin zijn roestbruin zoals bij een
adulte man. Er lijkt ook iets van een verticale
zwarte streep bij de keel te zitten, maar de andere uiterlijke kenmerken halen ons later bij de
afhandeling snel van de gedachte aan een Balkansperwer af. Dan had de vogel ook niet zo’n abrupte
scheiding tussen kopkap en oorstreek moeten hebben en was de iriskleur donker in plaats van geel.
Het blijft er een prachtige vogel om. Na wederom zo’n aangename onderbreking loop ik mijn volgende
ronde en ja hoor... ik kom weer met een Buizerd aan. Het is wederom dezelfde Buizerd op dezelfde
plek en ik neem hem toch mee om te kijken hoe het gewicht is na de vangst eerder deze dag. Dat
blijkt 50 gram hoger te zijn, kortom iets meer dan een halve Merel... Daarna is het over met de
afwisselingen, de resterende twee rondes leveren niet al te veel meer op, het is ook mooi geweest...
wat een roofvogeldag! Bij sectie 5 zijn bij de laatste ronde de onderste netbanen weer bevroren. We
draaien vanavond weer rallengeluid, maar de installatie heeft inmiddels de geest gegeven. Het ligt niet
aan de speakers, maar er zal waarschijnlijk ergens een breuk in de luidsprekerkabel zitten, morgen
maar eens op onderzoek...
Henri en Hanneke
Donderdag 17 november 2011
We hebben inmiddels weer een 1000+ mereljaar
Het heeft vannacht weer gevroren en ditmaal in
combinatie met hoge luchtvochtigheid dus was het
aan de grond wit van de rijp. De eerste ronde
werd dus gelopen met vorst tot in de onderste 2
banen. Bij sectie 5 waren de netten wit als lakens.
Toch deed een Winterkoning nog zijn uiterste best
om voor mij uit het net in te komen. Hij vliegt in
de lengte over het pad en stuitert maar liefst vier
keer tegen de bevroren netten aan om vervolgens
in de bocht het paadje naar de rallenkooi in te
vliegen en te verdwijnen. De Merels zijn ook wel
weer verdwenen, we vangen maar een paar
ongeringden en alle terugvangsten zijn
overwegend vogels die in mindere of slechte
conditie verkeren. Na de eerste ronde komt er iets meer wind die afgelopen nacht is gedraaid van oost
naar zuidzuidwest. Dus aanvoer van warmere lucht voor zover je daar van kunt spreken. Het wordt
vandaag uiteindelijk 3 graden boven nul. En ook dat heeft weer gevolgen: mist! De wereld wordt weer
klein, vooral van mist die zwaar is van water. Iedere ronde hangen er de hele dag ondanks het
afschudden opnieuw pareltjes water aan de netten. We hebben vandaag een Sijs teruggevangen van 4
Oktober 2010, vandaag voor de eerste keer terug. Verder een Koolmees van 7 September 2010 nu ook
voor de eerste keer terug. Verder hebben we een Vink ongeringd losgelaten omdat deze vogel aan
beide poten dikke wratvorming had. Het ringen van zo’n vogel zou het risico met zich meebrengen dat
de ring klem zou kunnen gaan zitten en dus dan maar geen ring er om. De biometrie hebben we wel in
de database opgeslagen, dan hebben we die in ieder geval wel. Ook vingen we nog een Vink voor de
eerste keer terug na 10 September 2010. De Vinken deden het vandaag weer wat beter. Niet dat er
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meer in het bos aanwezig waren maar ze gingen
wat makkelijker naar de bosbodem om op het
elzenzaad te foerageren. De Putters blijven
daarentegen nog afwachtend.
Vanmiddag zat er tussen de Koolmezen die rond
het veldlab foerageren een exemplaar met
kleurringen. We hebben hem af kunnen lezen en
geconstateerd dat het om dezelfde vogel gaat die
hier dit jaar al twee keer eerder is gevangen. Dus
hebben we meteen na aflezen de gegevens in
GRIEL ingetikt en weten we nu dat het een als
nestjong geringde vogel is uit het nestkasten
gebied dat de Rijksuniversiteit van Groningen in
de Lauwersmeer heeft. Hij komt uit het bosgebied
bij het Landal-bungalowpark aldaar, 11 km hier
vandaan over het Wad. Toch geinig... In de laatste ronde die ik in de schemer loop hoor ik aan de
Merels dat er weer wat gaande is in het terrein; even later tref ik in het lange grofmazige net in de
schapenweide een mannetje Sperwer aan. Een eerstejaars en de achtste Sperwer van dit jaar.
Ik ben vanmiddag ook nog even met de geluidsinstallatie aan het puzzelen geweest. Dat wil zeggen: ik
heb een poging gedaan, maar op het moment dat ik de roodverroeste kroonsteentjes (die volledig
onder water stonden in een potje dat er omheen geplakt zat om water buiten te houden ) wilde
vervangen kon ik nergens een schroevendraaier vinden. Na het hele gebouw afgezocht te hebben trof
ik er één in een emmer met oude zooi maar... Speelde het geluid ineens weer. Het boven water halen
bleek vooralsnog voldoende.
Henri en Hanneke
Vrijdag 18 november 2011
Zo bont maakten we het nog nooit
Het eiland zit weer in potdichte mist en bij het krieken van de dag is het in het Glop totaal windstil. De
zuidenwind van vannacht is doorgegaan met het aanvoeren van warmere lucht waardoor het voor ons
meteen al vroeg aanvoelt als voorjaarstemperaturen. Het is dan ook al 7 graden! We vangen meteen in
de eerste ronde een heel leuke Merel. Als ik bij het net kom aanlopen denk ik eerst dat we een
Kramsvogel hebben gevangen maar het blijkt een adulte Merel-man die voor 50% wit is. Een ekstel?
Wat een bont beest zeg... we kennen allemaal wel de Merels in de stad die enkele witte veren hebben
en een aantal jaren geleden werd er ook een erg
bonte man gevangen op Vlieland, maar zo bont als
deze heb ik nog niet eerder in de handen gehad,
een Waterral daarentegen wel... Na het ringen
hebben we vanzelfsprekend foto’s gemaakt. Bij
het loslaten was het echt een heel vreemde
ervaring om zo’n bont beest te zien vliegen. Zou
het hele verhaal zich andersom hebben afgespeeld
dan zouden er bij het zien van deze vogels wel
alarmbelletjes zijn afgegaan. Verder is het erg
rustig in het vangterrein, de meeste Merels zijn nu
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wel weg maar we vangen toch nog wel een paar achterblijvers. Het is vanaf ca. 10.00 een stuk
helderder aan het worden en dat zou uiteindelijk in de middag resulteren in bijna twee uur lang zonnig
weer... dat hebben we na afgelopen zaterdag niet meer meegemaakt.
We hebben vanochtend ook Barbara Bezema op bezoek gehad, zij kon haar pret niet op want meteen
om de hoek van sectie 1 vingen we een Sperwer. Het bleek de Sperwer-man van gisteren te zijn die we
vanochtend tijdens het ontbijt ook al vlak voor het gebouw vanuit een lage zijtak van een berk hadden
zien loeren op een winterkoning in de braamstruiken. De vogel bleek ten opzichte van gisteren 15
gram lichter te zijn. Maar ja, toen vingen we hem in de avondschemer en had hij een halfvolle krop.
We vangen ineens weer een paar Tjiftjaffen die qua uiterlijk wel wat neigen naar de ondersoort
abietinus; we plaatsen ze alledrie onafhankelijk van elkaar in een bunnetje om te kijken welk roepje ze
maken. In alle gevallen blijft het helaas stil en ook na loslaten geven ze geen kik.
Om 15.15 arriveert Ruud Vlek voor een paar dagen.
Het bleef de rest van de dag erg rustig met weinig vermeldenswaardigheden op vogelgebied. Wel liep
Hanneke na de middag een ronde met een aantal Vinken, Kepen en een paar meesjes. Aan het eind
van de middag komt er alweer nieuwe mist opzetten; in de avond is de mist zo dicht dat het water uit
de bomen lekt en het lijkt te regenen. Het is mooi windstil en het rallengeluid draait weer, het
ontwateren van gisteren heeft goed geholpen...
Henri, Hanneke en Ruud

Week 47
Zaterdag 19 november 2011
Minder, minder en minder
De dag begon met een leuke waarneming: op het terrasje bij de ringtafel zat voor vertrek voor de eerste
ronde een... Huismus! Die zien we hier niet vaak. Gisteren hoorde ik er al een paar over het gebouw
komen vliegen, maar vanmorgen zat er een mannetje voor het veldlab. Hij was helaas niet gekleurringd,
maar dat had zo maar gekund...
Het was vanochtend redelijk helder, tenminste als je het vergelijkt met de mistige dagen van eerder deze
week. Wat de vogels betreft zette de lijn van afgelopen dag zich voort, minder en minder. Er vlogen
ineens wel een aantal barmsijzen over het terrein en er zaten wat meer sijzen in de elzen.
We vingen een Merel-vrouw met een oudere ring terug. Het bleek in tegenstelling tot wat we in deze
novembertijd vaker meemaken een vogel te zijn met een echte Glop-life history. Ze was geringd als
juveniele vogel op 17 juli 2008 en is nu 13 maal gevangen, vier keer in 2008, vier keer in 2009, twee
keer in 2010 en nu drie keer in 2011. Op 21 juli jongstleden woog deze dame nog 88,5 gram maar nu
had ze ineens flink vet aangelegd (vetgraad 3) en had ze een gewicht van 115 gram! Dat is een leuk
geval om over te filosoferen... is dat nou een vogel die toch nog van plan is om het eiland te verlaten en
een ander overwinteringsgebied heeft? Kortom, hoort een deel van de Schiermonnikoger Merelpopulatie
nog tot het zuidelijke deel van de trekkende populatie? Dan zou je toch af en toe ‘s winters hier een
aantal dagen willen vangen... ik heb in een grijs verleden ‘s winters tijdens een snoeiweekend al wel eens
een tiental Merels zien water drinken in de kleine kwelgaatjes in het ijs van de Glopsloot en dat waren
allemaal ongeringde vogels.
Verder vingen we vandaag ook een Roodborst terug waarvan je aanvankelijk denkt weer te maken te
hebben met één van de langzaam verzwakkende achterblijvers. Maar nee, dit was een op 8 oktober
jongstleden geringde vogel die nu pas voor de derde maal gevangen is en ineens in gewicht is toegenomen
van 17 naar 21 gram. Voor wat we in onze database aan verblijfstijden van Roodborsten gewend zijn, is
dat een behoorlijk lange tijd voor een Roodborst die in een trekgolfje hier geringd is.
De inmiddels dagelijkse roofvogel kwam vandaag in de vorm van een eerstejaars Sperwer-man die we
terugvingen nadat hij afgelopen zondag door ons hier geringd was.
Verder was het zoals gezegd heel rustig geworden in het Glop en gebeurde er niet al te veel meer. Wel
vingen we in de schapenweide de derde Zwarte Roodstaart voor dit jaar. Vermakelijk was nog wel de
Keep die tijdens een ronde vlak voor me op het pad zat te foerageren en daar onverdroten mee verder
ging terwijl ik naderde. Pas op een meter afstand vloog hij op en herhaalde dat enkele malen voor mij
uitvliegend. Daarna sprong hij in de onderste baan van een net. Ik kon de ring controleren en vaststellen
dat het een vandaag eerder geringde vogel was. Dus liet ik hem direct weer los en vervolgde mijn weg.
Wat schetst mijn verbazing? Bij terugkeer zat de vogel er weer en het gehele verhaal herhaalde zich nog
een keer. Tot aan het gebouw sprong de vogel drie keer voor me uit in het net. Voorbij het laatste net
vloog hij met een boog om me heen om pal achter mij weer op het pad te gaan zitten en gewoon verder
te gaan met het zoeken naar elzenzaad...
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De laatste twee rondes van vandaag leverden helemaal geen vogels meer op, maar wel hoorden we in
de schemer Merels vertrekken. Het eiland begon op dat moment opnieuw mistig te worden. Wat zal de
dag van morgen ons brengen?
Henri, Hanneke en Ruud
Zondag 20 november 2011
Een zonnige verjaardag met leuk toetje...
De dag begon met het ophangen van slingers voor
een jarig Jetje in het veldlab. Daarna snel langs
de netten om het water van de mist van afgelopen
nacht af te schudden. Dat ging perfect tot het einde
van het bos, maar daarna waren de netten tot in de
derde baan weer behangen met glaspareltjes van
ijs. Kortom vanaf daar slechts enkele vogeltjes in
de netten. Het was inmiddels al redelijk helder
geworden, tenminste ten opzichte van waar we de
afgelopen week aan gewend zijn geraakt. Bij het
veldlab vlogen vandaag overigens bij vertrek voor
de eerste ronde langs de netten een paar Huismussen
weg.
Er komen weer heel veel ganzen laag over het Glop
vliegen. We vragen ons de hele periode al af of dit nu nog steeds ganzen zijn die vanuit zee aankomen
of dat het exemplaren zijn die iedere nacht slapen op de Strandvlakte en overdag in de polder foerageren.
Net als gisteren is de vorst niet de enige reden waarom we weinig vangen; er zit gewoon nog heel weinig
in het veld. Toch hebben we de eerste rondes wel weer een paar nieuwe Merels die ook goed in het vet
zitten. We zien ook weer een bleke Tjiftjaf met een eentonig roepje in de nabijheid van de luidspreker,
maar vangen ho maar.
De Waterrallen deden het vandaag ineens weer wat beter, we vingen er verdeeld over twee rondes zes
vandaag waarvan twee er eerder dit seizoen geringd waren en wel op 25 oktober en 5 november.
Toch hebben we vandaag ook wel weer een afwijkende vangst gedaan, er hingen ‘out of the blue’ ineens
twee mannetjes Groenling in het allereerste net achter het veldlab, na ringen waren het nummers 15 en
16 voor dit jaar. Wederom een soort waarvan we beneden het gemiddelde hebben geringd.
Omdat er weinig vooruitzichten in weersverandering zijn hebben we besloten om vanaf vanmiddag
geleidelijk te beginnen met het afbouwen van de netopstelling. Vanmiddag zijn vanaf 14.00 secties 4 en
5 en de helft van sectie 3 opgeruimd en vangen we morgen dus met 200 meter minder.
Tijdens het opruimen van de laatste netstokken van die secties hoor ik aan het begin van de schemer
een heel herkenbaar maar toch enorm onverwacht geluid in de lucht... Een KRAANVOGEL! Wat? Hier?
Jazeker, prachtig komt er in de inmiddels al weer opzettende mist vanuit de polder een solitaire Kraanvogel
over het Glop vliegen. Hij vliegt al roepend in noordelijke richting naar het Groene Strand en de Noordzee.
Een behoorlijk unieke waarneming en we slaan de avifauna erop na. Daarin lezen we dat tot de
publicatiedatum (gegevens tot en met 2003) er 25 waarnemingen op het eiland bekend zijn en dat de
laatste datum in een jaar 24 november is, in 1990. Voor de op waarneming.nl ingevoerde waarnemingen,
zie hier (met dank aan Arno Verhoeven).
Henri, Hanneke en Ruud
Maandag 21 november 2011
Alweer mist...
Het wordt saai en vervelend, maar wederom hebben we een dag met zware mist en geen wind. De hele
nacht heeft het gelekt uit de bomen bij een luchtvochtigheid van 100 % en hangen er gedurende de
gehele dag waterdruppels aan de netten die meteen na het afschudden weer aangroeien. Van vogels is
er dan ook niet al te veel te merken. Toch springt er af en toe nog één in de netten. Daaronder ook de
Koolmees met kleurringen uit het Lauwersmeergebied die we vorige week nog met de kijker voor het
gebouw hadden afgelezen. Een echte nieuwe eilandbewoner na dispersie in noordelijke richting dus. Ook
is er weer nieuws van het mussenfront, en wel de mededeling dat er vanochtend niet één maar twee
Huismussen in de eik voor het veldlab zaten te wachten tot we broodkruimels van het tafelkleed zouden
uitstrooien; leuk. Er zijn hier dit jaar voor het eerst sinds jaren ook in totaal vijf Huismussen geringd, alle
op 13 en 14 mei.
We zijn rond het middaguur verder gegaan met het opbreken van een deel van de opstelling. Vandaag
zijn daarbij uiteindelijk de resterende netten van sectie 3 en de gehele secties 8, 9 en 0 binnengehaald.
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We zijn vandaag dus teruggekropen van 350 meter naar 254 meter net. Ook zijn er twee inloopkooien
weggehaald, de kooien van sectie 5 en die naast sectie 7.
Aan het eind van de middag vangen we ineens vier Vinken tegelijk in één net. Het zijn in tegenstelling
tot voorgaande dagen zonder uitzondering vogels met vet; hadden deze willen vertrekken of kwamen ze
ineens het Glop binnenvallen om er te gaan slapen? Een ander heel opmerkelijk fenomeen is dat van alle
vangsten van Vinken 97% uit mannen bestaat, een opmerkelijk scheve verhouding die ik niet kan
bespeuren in voorgaande jaren.
We hebben geen waarnemingen te melden voor vandaag, we waren al blij genoeg dat we in staat waren
om het eind van een netsectie te zien. Als we de resterende dagen nog zeven vogels ringen hebben we
een jaartotaal van 5500 vogels. Met aanhoudende weersomstandigheden zoals deze weken zal dat nog
een opgave worden ook...
Henri, Hanneke en Ruud
Dinsdag 22 november 2011
En weer een dag de mist in...
We hadden vanochtend alleen netsecties 1, 2, 6 en 7 nog staan, tezamen toch nog goed voor 254
meter. In de eerste ronde hing in het eerste net bij het gebouw de verrassing van de dag... jawel, een
Huismus! Ze hadden zich al een paar dagen aangekondigd, maar nu hing dan toch echt een exemplaar
van deze lokaal inmiddels zeldzame vogel. In ons geval betrof het een mannetje.
Het zal geen verrassing meer zijn dat ik schrijf dat we vandaag wederom de hele dag in de mist
verkeerden. Het is ook waterkoud met een temperatuur die de hele dag om de 0 graden schommelt.
Wederom zaten er continu pareltjes van water aan de netten en dus vingen deze amper. We zijn in het
gebouw verder gegaan met het opruimen van alle spullen, uitzoeken van netten, drogen van netten en
deze opbergen voor de winter. Ook worden er al armenvol netstokken uit het veld gesleept, met een
temperatuur van nul graden een lekker koud karweitje. Tussendoor waren er toch nog wel een paar
vogeltjes te ringen. Slechts een paar nieuwe ringen hebben we kunnen uitdelen, maar er waren ook
nog wel een paar leuke terugvangsten. Twee Merels waren oude bekenden; één exemplaar was hier op
12 november 2010 geringd en nu pas voor het eerst teruggevangen en een ander exemplaar dat hier
in dezelfde periode geringd was, te weten 9 november 2010 en daarna in dat jaar alleen
teruggevangen op 26 november en dit jaar alleen op 9 november en dus vandaag op 22 november. Een
curieuze herhaling van vergelijkbare vangperiodes dus. Maar wat nog opvallender is: deze Merel heeft
afgelopen week ineens besloten om eens flink vet aan te gaan leggen en wel 24 gram in 13 dagen tijd.
Maar dan nu weer de interessante stellingen: local of trekker? Of: local en VER-trekker? We zullen het
niet weten want hartje winter vangen we hier niet... Verder vingen we een Koolmees NVO oftewel niet
door ons geringd. Deze blijkt door Ardie Noorman in oktober 2008 te zijn geringd in het dorp en is niet
eerder in het Glop gecontroleerd. Na het middaguur vorderen we snel met het opbergen van de netten;
morgen proberen we met een paar netten nog 3 ongeringde vogels te vangen om zo op het jaartotaal
van 5500 vogels uit te komen, het op twee na magerste jaar sinds de totstandkoming van de huidige
netopstelling. En eigenlijk moeten we het het magerste jaar noemen want in dit jaartotaal zitten in
tegenstelling tot die andere twee jaren ook nog de voorjaarsvangsten meegerekend.
Henri, Hanneke en Ruud
Woensdag 23 november 2011
De laatste loodjes
We hadden vandaag nog een wens in te lossen... en dat was de 5500-ste vogel op de lijst te krijgen.
De teller voor 2011 stond gisteravond op 5497 en dat konden we natuurlijk niet op ons laten zitten.
Daarom gingen we tijdens de laatste loodjes van het opruimen nog even verder met rallenkooien
nummer 4 en 8 en de netten van sectie 1. In de eerste ronde bleek dat er vannacht flink wat
Waterrallen waren aangekomen want er knorden er heel wat en er lagen diverse nieuwe poepspetters
op de paden. In de kooi... jawel, drie rallen tegelijkertijd... 5497 + 3 =... Maar nee hoor... één van de
drie was al geringd. Dan voel je de bui al wel hangen... Maar gelukkig hadden we nog een paar
mistnetten en daar vingen we naast een paar terugvangsten dan toch uiteindelijk de 5500-ste vogel
van dit seizoen, een Koolmees.
Daarna hebben we de netten verder afgebroken en ben ik begonnen met de ontmanteling van de
geluidsinstallatie en is Hanneke verder gegaan met het opbergen van de inmiddels gedroogde netten
van gisteren en het altijd weer zeer aangename klusje van het wassen der vogelbewaarzakjes. Daarna
dook ik het terrein weer in en ben begonnen met het opruimen van de laatste twee kooien.
En ja hoor... daar was ie dan... Waterral nummer 121 voor dit jaar en dus vogel nummer 5501 voor
2011... Zo gaan die zaken dan...
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Maar goed, we hebben weer lekker een dagje in mist en nattigheid kunnen werken en alles in het veld
was uiteindelijk om 16.00 uur uur binnen. Daarna nog het gebouw opgeruimd en morgenochtend de
laatste loodjes voordat we de boot kunnen pakken.
Henri, Hanneke en Ruud
Epiloog
2011 was een jaar dat de boeken in kan gaan als het op twee na magerste jaar in de periode waarin we
met deze netopstelling en geluidsprotocol werken. Het meest opmerkelijke van dit jaar was eigenlijk nog
wel dat er niet veel opmerkelijks was, maar het vermelden alleszins waard zijn niettemin: twee
Dwerggorzen in één seizoen; 187 Rietgorzen, de enige soort die ver bovengemiddeld in aantallen
gevangen werd (andere soorten als Koperwiek, Fitis, Goudhaan, Bonte Vliegenvanger, Keep, Vink en Sijs
vingen we in opmerkelijk lage aantallen); 1037 Merels, die deden het dit jaar best wel goed, zeker als je
bedenkt dat we van deze enorm op geluid reagerende soort dit jaar geen geluid draaiden, en het is ook
de enige soort waarvan we er meer dan 1000 hebben geringd; een Kleine Vliegenvanger; en een
opmerkelijke eindsprint qua roofvogels. Ook de Waterrallen sprintten mee naar de meet. Door de vele
regen was aanvankelijk de waterstand te hoog en later was het langdurig veel te droog voor de rallen.
Voor een totaaloverzicht van de vangsten van VRS Schiermonnikoog in het Glop van 1991 tot en met
2011, zie de soortenlijst.
Alle meelezers bedankt voor de aandacht en belangstelling, en tot volgend jaar.
Ringers en helpers van Vogelringstation Schiermonnikoog
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Jaarstaat 2011
Groene Glop
Appelvink
barmsijs
Bladkoning
Blauwborst
Boerenzwaluw
Bonte Vliegenvanger
Boomkruiper
Boompieper
Bosrietzanger
Braamsluiper
Buizerd
Draaihals
Dwerggors
Fitis
Fluiter
Gekraagde Roodstaart
Goudhaan
Grasmus
Graspieper
Grauwe Vliegenvanger
Groenling
Grote Barmsijs
Grote Bonte Specht
Grote Gele Kwikstaart
Havik
Heggenmus
Houtduif
Houtsnip
Huismus
Keep
Klapekster
Kleine Barmsijs
Kleine Karekiet
Kleine Vliegenvanger
Koekoek

1
6
20
4
5
14
12
5
2
43
2
1
2
486
3
33
46
59
3
8
16
3
3
1
2
65
15
8
6
12
1
45
74
1
2

Koolmees
Koperwiek
Kramsvogel
Merel
Nachtegaal
Paapje
Pimpelmees
Putter
Rietgors
Rietzanger
Roodborst
Sijs
Sperwer
Spotvogel
Sprinkhaanzanger
Staartmees
Tjiftjaf
Scandinavische Tjiftjaf P.c. abietinus
Tuinfluiter
Vink
Vuurgoudhaan
Waterral
Watersnip
Wilde Eend
Winterkoning
Witsterblauwborst
Witte Kwikstaart
Zanglijster
Zwarte Kraai
Zwarte Roodstaart
Zwartkop

Totaal
Aantal (s)sp

121
402
9
1037
1
1
158
24
187
15
420
3
9
32
7
47
412
2
85
201
5
121
3
1
126
3
2
285
1
3
769

5501
66

Zeereep
Bonte Vliegenvanger
Bosrietzanger
Braamsluiper
Fitis
Gekraagde Roodstaart
Goudhaan
Grasmus
Heggemus
Kleine Barmsijs
Kleine Karekiet
Koolmees
Merel
Pimpelmees
Putter

1
2
3
17
2
1
7
17
1
6
17
2
13
2

Rietgors
Rietzanger
Roodborst
Sprinkhaanzanger
Staartmees
Tjiftjaf
Tuinfluiter
Winterkoning
Zanglijster
Zwartkop

1
13
25
2
10
31
19
18
6
114

Totaal
Aantal soorten

330
24
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