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Week 30
Waarin onze dappere Hoofdringer door zijn eigen excrementen verdreven een hoger gelegen
slaapplaats moet zoeken, en vele eilander bedrijven en personen de handen ineenslaan om hem uit
zijn benarde positie te bevrijden.
Dinsdag 24 juli 2012
We zijn begonnen
Gisteren met alle knippen en harken zover gekomen dat ik de netten van sectie 6 heb kunnen
opzetten. Meteen vanmorgen vroeg begonnen, om voor de warmte uit verder te kunnen met harken en
afvoeren van maaisel. Daarbij enkele vogeltjes gevangen.
Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp
Woensdag 25 juli 2012
Het meeste maai- en harkwerk is nu wel gebeurd, zeker op de banen voor de netten van het CESproject. De hoogste tijd dus voor CES 11. Netsecties 3, 7 en 8 staan open en we vangen dus vandaag
met 143 meter. Al vroeg in de ochtend komt er een klein groepje van circa 15 Sijzen overvliegen,
later nog een paar keer maar dan in aantallen van twee tot vijf stuks. Het is stilletjes in het struweel,
waarschijnlijk mede veroorzaakt doordat we zware dauw hebben, alle takken hangen door van het
water, de insecten reageren hierop door in de bladoksels weg te kruipen en bij iedere beweging krijgen
de vogels een koude douche. Nadat de dauw is opgetrokken breekt de warmte meteen los, de zon
brand er stevig op en ook dat is weer zo’n reden tot minder activiteit. Kortom, het is een sessie met
vooral sprokkelen van hier en daar een vogeltje. Leuk is dan toch de vangst van drie Spotvogels op
zo’n ochtend. De meeste vogels hebben steile vliegspieren, dit duidt erop dat er kennelijk niet al te
veel eten in het terrein te halen valt. De meeste jonge vogels zitten volledig in de postjuveniele rui en
we hebben al een adulte Fitis gevangen met de handpenrui bijna volledig afgerond. En ook dat vreet
veel energie.
Na de middag vallen de vangsten zo goed als stil en besluiten we om de netten te sluiten en nog even
naar het strand te gaan. We bellen nog wel eerst even met de onderhoudsfirma van de kachel in het
gebouw, de firma Pranger en Rosier, om te melden dat er een onderhoudsmonteur met komen voor
de schakelkast van de rioolwaterbezinkput want die gaat inmiddels wel heel vaak aan en uit. Het
bedrijf blijkt niet meer op Schier te zitten en er zal een monteur met de boot naar het eiland gestuurd
moeten worden. Nadat we de hele middag niet worden teruggebeld nemen we zelf maar initiatief
want... Als we terugkomen op het
veldlab is het al te laat. Het hele
gebouw staat van begin tot eind
vol met rioolwater!!! We halen
snel de belangrijkste zaken van de
vloer en snellen naar het dorp om
daar te proberen wat te regelen,
want de nood is nu wel hoog. Het
is duidelijk dat we hier niet meer
kunnen overnachten en na overleg
gaan we bellen voor een plekje voor
de nacht. Dan loop je opnieuw tegen
bureaucratie en geen verantwoording
nemende medewerkers aan, om
nog maar te zwijgen over het
feit dat met dit mooie weer alle
accommodaties vol zitten natuurlijk.
Na veel bellen komen we terecht op
een tweepersoonskamer op de derde
verdieping van hotel van der Werff:
dat moet hoog genoeg zijn om ons
van verdere problemen te vrijwaren. Na het net voor sluitingstijd verorberen van het dagmenu onder
beluisteren van de voorgrondmuziek van het concerterende shantykoor vallen we doodmoe op ons bed,
dat in vergelijking met de bedden in het veldlab voelt als een waterbed gevuld met zachte pudding.
Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp
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Donderdag 26 juli 2012
Grote schoonmaak
We checken weer uit bij van der Werf en via een prima kop koffie in de voortuin van Ardie komen we
na zijn hulp met de telefonische tam tam terecht bij Boudewijn van de firma Schierglas. Die komt enige
tijd later op het Glop aan waar wij inmiddels ook zijn gearriveerd en hebben gemerkt dat de stinkende
massa al tegen de muren staat en onder de houten wanden door naar buiten wegloopt. Het schuim
staat op de vloeistof en er hangt een ondraaglijke lucht van ontbindingsgassen. Boudewijn schrikt zich
een hoedje en gaat uit zijn dak als hij hoort hoe we aan het lijntje zijn gehouden door de firma P & R
en dat deze situatie al meer dan 24 uur gaande is. Hij constateert dat het probleem met de put een
aangelegenheid is voor de gemeente en regelt dat er een medewerker zo snel mogelijk komt helpen.
We nemen contact op met de firma Vlasma en die blijkt inmiddels benaderd te zijn door P & R die
het werk liever uitbesteden dan een mannetje naar het eiland te sturen. Waarom dat dan allemaal zo
lang moet duren... Boudewijn regelt twee extra medewerkers en als razenden gaan zij met z’n drieën
de zooi te lijf terwijl wij het hele gebouw leegslepen van alles wat op de vloer staat. Da’s veel... Maar
goed, op het moment dat de laatste boot naar de wal vertrekt die die twee medewerkers meeneemt,
hebben wij weer een vloer die schoon is als direct na het leggen. De geur is echter nog een andere
vraag, laat staan de sporen die het in het hout trekkende vocht de komende dagen zal openbaren. Van
overnachten in het veldlab kan nog steeds geen sprake zijn en we gaan opnieuw aan het bellen. We
komen ditmaal terecht bij de familie Visser van de Duinhoeve aan de overkant van de weg waar we
een piepkleine tweepersoonskamer betrekken met uitzicht op een feestende menigte jongelui die op
kamp zijn in de andere schuur. We weten het meteen: dat wordt een heel andere overnachting, en zo
geschiedde... We blijven de komende dagen maar even uit het Glop tot het luchtje er een beetje af is...
Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp
Week 31
Waarin onze koene Hoofdringer zich terug waagt op het fort met geen andere verdediging
dan een wasknijper op de neus, en zich bij tijdelijk gebrek aan gevogelte als een ware
prikkebeen vermeit met de jacht op de vlinders van de nacht.
Zaterdag 28 juli 2012
Opnieuw verhuizen
Na twee nachten te hebben doorgebracht in een piepklein kamertje voor twee personen bij de
familie Visser van de Duinhoeve (wel handig, je kon zittend op het bed bij de wastafel komen) zijn
we vanmorgen terugverhuisd naar het veldlab, waar de stank in één van de slaapkamers inmiddels
weer iets beter te verdragen is. In de andere slaapkamer is het ook beter, je valt nu pas na een
paar minuten flauw... Twee deuren zijn inmiddels door het vocht zo opgezwollen dat ze niet meer
open of dicht kunnen, dat worden flinke reparatiekosten. Ook vandaag tijdens de opruim- en
werkzaamheden aan de netopstelling een paar vogeltjes gevangen. Vanavond zijn we in het dorp naar
een prachtige lezing van Kars Veling van De Vlinderstichting geweest, met na afloop een geslaagde
nachtvlindervangactie achter het bezoekerscentrum. Hij mocht het verhaal afsteken voor, jawel,
dertien mensen...
Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp
Zondag 29 juli 2012
Vol vooruit
Onze eerste volledige vangdag na de rioleringsmisère, die ons afgelopen dagen dwong om met andere
dingen bezig te zijn. Het gebouw is inmiddels grotendeels droog en we zijn na twee nachten bij de
Duinhoeve gisterochtend weer terug verhuisd en slapen nu in het vierde bed van deze vangperiode.
Persoonlijk geef ik toch meer de voorkeur aan een kroegentocht... De meeste deuren zitten inmiddels
loeiklem en die naar het opslaghok is zelfs al aan de onderkant uitgescheurd. In het gebouw hangt nog
steeds een ondraaglijke stank die we er uit proberen te drijven door de kachel flink te laten draaien
met de ramen tegen elkaar open. Verspreid door het gebouw staan schaaltjes met huishoudazijn, een
heel goede ouderwetse geurvreter. Gelukkig kunnen we het meeste werk buiten verrichten. Naast de
stank in het gebouw is het ook in korte tijd helemaal volgevlogen met duizenden vliegen in alle soorten
en maten. Het is binnen kennelijk zo onhoudbaar dat de meesten dood uit de lucht vallen, het ligt er
vol mee. We vangen vandaag met bijna de gehele opstelling, behalve secties 9 en 0 want die staan
nog niet. In totaal dus 522 meter. We kunnen dit doen omdat we pas over drie dagen weer voor het
CES-project gaan vangen en dan weer een hele serie netten juist dicht moeten blijven voor die laatste
vangdag van dat project voor dit eerste jaar.
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Het is tijdens de eerste ronde heel erg rustig in het veld, amper wind en volledige bewolking die
uitgroeiend is tot een regengebied; zes vogels in deze ronde. Tweede ronde zoals te verwachten iets
beter, 13 vogels waaronder één juveniele Grote Bonte Specht terug. Het regengebied verwaaid boven
het eiland grotendeels en alleen van 9 uur tot 09:20 uur valt er serieuze regen. Vanaf 09:30 uur klaart
het in korte tijd helemaal op en meteen daarna beginnen de vangsten ook wat aan te trekken met een
uur later al duidelijk de eerste vogels die op de sloot afkomen. Daarbij ook een paar Kleine Barmsijzen
met heel juveniele exemplaren die de vleugel nog niet eens volgroeid hebben. Daartussen hangt ook
nog een Sijs in jeugdkleed, wellicht van een eilander broedgeval, of al onderweg? In groot-Brittannië
zijn er al behoorlijke verplaatsingen van Sijzen en
eergisteren hoorde ik hier in het Glop ook meermalen
een klein groepje over komen vliegen. Later op de
middag vangen we ook nog een tweede kalenderjaar
man. We lopen een ronde die ineens een verdubbeling
van het dagtotaal inhouden met allerlei soorten die
je nu maar kunt verwachten. Aan het eind van de
middag pesten we vlak naast het net van sectie 7 een
Houtsnip op die later in het bos bij sectie 2 nogmaals
omhoog komt vanaf de plek waar we hem heen zagen
vliegen; vangen zat er echter niet in want de vogel
besloot om op die plek dan maar loodrecht omhoog
te vliegen. In de ronde tijdens kooktijd constateer ik
op basis van de hoeveelheid donsjes en een grotere
dekveer dat de eerste Buizerd ook in een net heeft
gehangen, helaas het standaardnet dat vlak in de buurt van één van de grofmazige netten staat... We
hebben relatief weinig terugvangsten, als je ziet dat we ons eerste CES-seizoen er bijna op hebben
zitten. Maar gedurende de dag sprokkelen we er daar wel een aantal van bij elkaar. Bijvoorbeeld een
Kleine Karekiet uit 2009 die in 2010 en 2012 totaal niet is teruggevangen maar dit jaar nu voor de
tweede keer. Ook een Kleine Karekiet met zowel nog een duidelijk aanwezige broedvlek maar ook
vetgraad 4 , die is kennelijk haast aan het maken om weg te komen. In de laatste avondronde nog een
Zanglijster terug uit 2010 en heel wat vogels die bij het al weer losgelaten kunnen worden omdat blijkt
dat ze vandaag al eerder de ringtafel bezocht hebben. We eindigen met 114 vogels, één minder dan
gemiddeld de eerste vangdag met volledige
opstelling. Maar goed, de vang-inspanning
is vanaf dit jaar door het meedoen aan
het CES-project en het stoppen met het
gebruik van lokgeluid dan ook heel anders.
Na de prachtige nachtvlinderlezing van
gisteravond waren we zo enthousiast dat
we laat deze avond nog een paar uurtjes
bezig zijn geweest om nachtvlinders te
vangen met een gespannen laken voor de
buitenlamp van het veldlab. Het gaat erg
matig als je het vergelijkt met de aantallen
vlinders die de vorige nacht rond de lamp
fladderden, maar het is dan ook een frisse
nacht geworden. Toch nog leuke soorten
erbij, zoals de Zomervlinder, Donsvlinder, Vierbandspanner, Marmerspanner (de mooiste van de
avond), Berkenbrandvlerkvlinder, Huismoeder, Muisbeertje, Roodbruine Vlekuil en Kleine beer.
Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp
Maandag 30 juli 2012
Terug naar de regenzomer
Bij vertrek uit het gebouw begon het om 05:30 uur meteen al te regenen. Er zit in de noordoosthoek
van het land een bui die precies over het eiland heenschuift. Dat is dan natuurlijk van wezenlijke
invloed op de activiteiten van de vogels als dat meteen met het eerste daglicht plaatsvindt. Toch kom
ik na veel blaadjes plukken, overhangend riet terugdrukken weer bij het gebouw met vijf vogels,
waarbij een ongeringde adulte man spotvogel. Bij de tweede ronde is het droog maar er is niet veel
veranderd in de activiteiten van de vogels: zes exemplaren bezoeken de ringtafel. De derde ronde
is echter verbluffend... Helemaal niets!!! Ik kan mij niet herrineren of ik het hier ooit wel eens heb
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meegemaakt dat we op dag twee van de aaneengesloten vangdagen al een nul-ronde hebben gelopen.
Maar goed, de kans hierop was natuurlijk ook groter doordat de best vangende netten (van de CESopstelling) dicht zitten omdat over drie dagen de laatste CES-vangdag nog moet worden gedaan. Tegen
11:30 uur is het weer droog, maar het blijft buiig. Het ene moment loop je in een lekker zonnetje en
het andere moment moet je weer een extra ronde lopen omdat de volgende regenbui nadert. En zo
sprokkelen we de dag toch maar weer door want de frequentie is niet zo hoog dat het nodig is om de
netten te sluiten. ’s Middags zitten er voor het gebouw meerdere Merels te alarmeren en dat noodzaakt
mij om toch maar eens te gaan kijken waar ze zo bang voor zijn. Als ik halverwege het pad naar de
slagboom ben springt er een Buizerd van de tak en gaat aan de andere kant van het pad op zo’n 10
meter voor me op een andere tak zitten. Ik zie aan de linkerpoot van de vogel een ring zitten... In
de avonduren neemt de buienfrequentie weer flink toe nadat het grootste deel van de middag de
buien, waarin nu ook onweer zit, door het Friese Gat naar de Noordzee trekken en ons niet raken. We
eindigen de dag met in de regenmeter toch 11 mm. Vlak voor het donker komen we nog even buiten
en zien een Houtsnip opspatten, van het dak van het veldlab wel te verstaan... Dan nog even de
omstandigheden in het gebouw: We hebben al weer kunnen slapen met de neus boven de lakens uit...
Vandaag geen onderhoudsmensen gezien, de vloer is alleen nog nat in de voegen en de geur begint
wat dragelijker te worden, de wasknijper kan al bijna van onze neus af... Toch is het nog steeds geen
pretje om binnen te zijn.
Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp
Dinsdag 31 juli 2012
Nu al inzakkende vangsten?
De dag begint met meteen een zware bui die je direct uit bed de regen in dwingt. Eenmaal achter bij
het meteoveld aangekomen regent het harder dan een douche, maar het is gelukkig maar van korte
duur. Ik moet zeggen dat ik zo vroeg op de ochtend toch een binnendouche meer prefereer. De vogels
waren al verstandig en zijn blijven zitten waar ze zitten en ik kom dus terug op het Glop met meteen
een nulronde. De volgende ronde is het weer droog maar alle struiken en riet zijn weer verzadigd van
water dus dat schiet niet echt op, twee vogeltjes halen de ringtafel... We hebben in de loop van de
ochtend een Tjiftjaf losgelaten die meteen vanaf de weegschaal naar de kamperfoelie onder het dak
van het afdak vliegt, daar op een takje gaat zitten en meteen gaat jagen op de insectjes die zich daar
ophouden. Hoezo stress veroorzaakt door het ringen... vogels zijn net politici: de kamer, overwegende
uw bezwaren tegen... en gaat over tot de orde van de dag.
Vanaf circa 12 uur nadert er weer een nieuw buiengebied en wordt het weer vaker rondje lopen met
0 of 1 of 2 vogels. En zo sukkelt de dag voort en verandert uiteindelijk gewoon in een regenachtige
dag waarop niet veel gebeurt. Of het zou nog vermeldenswaard moeten zijn dat het allerlaatste net
van sectie 5 zich ontpopt als een echte oversteekplek voor vogels die langs de brede open rand van
het vorig jaar verplaatste schapenraster richting de bosjes aan de overkant van de sloot vliegen.
In de laatste halve meter van dat net hebben
vandaag drie lijsters gehangen waarvan er een
helaas ontsnapte. Het is een echte dag voor een
koffieronde. Een koffieronde? Ja, da’s een rondje
lopen waarin je een mok met koffie meeneemt want
je verwacht niet al te veel te doen te hebben. Je
kunt onderweg al van een paar slokken genieten
en kunt op de splitsing in de opstelling de nog half
gevulde mok op de grond zetten en weer meenemen
als je op hetzelfde kruispunt weer terugkomt, dan
is de koffie vast nog niet koud. Voor de ringtafel zit
regelmatig een Zanglijster die de klinkers van het
terras opzoekt om een huisjesslak te kraken. Ik kan
mij niet herinneren dat ik hier op Schier al eens
eerder zoveel huisjesslakken heb gezien. Verder zit
er omk de hoek van het veldlab aan de kant van
de Arnicaweide een nest van een turkse tortel, die hebben we ook niet eerder zo dicht bij het gebouw
gehad. Aan de achterkant van het veldlab zit nog regelmatig een Putter zo hard te zingen dat je
regelmatig denkt dat we toch lokgeluid aan het afdraaien zijn… In de avondrondes vangen we ook nog
zeggen en schrijven... 1 vogel! De neerslag van de afgelopen 24 uur komt uiteindelijk op 11 mm uit.
Morgen zal het naar verwachting weer 1 dag zomer zijn; we zijn benieuwd of dat nog wat oplevert.
Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp
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Woensdag 1 augustus 2012
Drinken en badderen
Bij het ochtendkrieken blijkt al dat het weer een heel
andere dag zal worden dan de miserabele twee dagen
van gisteren en eergisteren. Uit de regenmeter komt
van afgelopen nacht nog weer eens 4 mm. Er staat een
heel zwak briesje en de bewolking is al redelijk aan het
breken. De vogels hebben er ook weer zin in en zingen
alsof het voorjaar is. Putters, Groenlingen, Tjiftjaffen
en Fitissen doen hun uiterste best om te laten horen
welk deel van het Glop vooralsnog hun domein is. Er
komen af en toe weer Witgatjes overvliegen en bij
terugkomst van de eerste ronde (met de te verwachten
vijf vogeltjes) hoor en zie ik een Zwarte Ruiter vanuit
het noorden binnenkomen. In de tweede ronde blijkt
de sloot alweer in trek te zijn want in sectie 2 hangen
dan al een paar kletsnatte Vinken. Tevens een adulte man Kleine Barmsijs met een nog niet helemaal
volgroeid jong. Even later verlaten zij gezamenlijk de ringtafel. Het gaat verbluffend goed met de
vangsten van Kleine Barmsijzen we hebben er na vandaag in onze periode al twintig geringd en tien
teruggevangen. Ze hebben in tegenstelling tot veel soorten een heel goed broedseizoen gehad, dat
is inmiddels wel duidelijk. Schier is de laatste jaren dan ook goed bedeeld met berkenstruwelen,
het favoriete habitat voor deze vogeltjes. Het is tussen de regenachtige dagen ineens toch weer een
warme dag. De temperatuur bereikt uiteindelijk 25,5 graden. Aan het einde van de middag begint
het bewolkt te raken en volgt er tegen 22:30 uur lichte regen. Er nadert een storing met volgens de
berichten onweer en hagel. We besluiten om morgen in tegenstelling tot onze plannen maar niet te
gaan CES-sen om te voorkomen dat we die sessie voortijdig moeten afbreken en alle netten voor niets
hebben opengeschoven en dan weer drie dagen moeten wachten voor ze wel weer open mogen.. We
vangen meerdere Vinken die stuk voor stuk allemaal op het water van de sloot zijn afgekomen. En
inmiddels ook de eerste twee Fitissen met duidelijk aanwezig trekvet, vetgraad 2. Het zal dan ook
niet lang meer duren voordat de eerste vogels in beweging zullen komen. Door het mooie weer barst
het in de avond van de mierende meeuwen boven het eiland, vooral boven de droge delen van de
schapenweide en het oostelijker gelegen groenglop. De nachtvlinderinstallatie levert weer een paar
extra soortjes op, zoals de Variabele Spanner, Geblokte Stipspanner, Kroonvogeltje en een aantal nog
nader te determineren moeilijke micro’s.
Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp
Donderdag 2 augustus 2012
Na een dag zomer komt... onweer
Bij het opstaan miezert het buiten een beetje. Als ik na veel blaadjes peuteren en schudden het
bos uitkom zie ik dat er een stevige bui over het wad het eiland nadert. Voordat ik achteraan in de
netopstelling ben gearriveerd wordt het al duidelijk dat het om een zware onweersbui gaat. Snel
de vogeltjes uit de netten gehaald, van een groot deel van de opstelling de netten gesloten en tot
een tijdje nadat de bui echt losbarst blijven lopen langs de paar resterende secties. Het wordt een
behoorlijke hoosbui waarbij het water met stralen over de rand van het dak van het veldlab loopt en
het wegstromen van het water weer beelden van vorige week oproept. Ditmaal gaat het echter om
glashelder niet ruikend water... In iets meer dan een half uur valt er 11 mm. Bij de vangsten weer een
Merel die in de laatste meter van de lange sectie van 5 hangt; een adulte man. Ditmaal ontsnapt hij
me niet. Om 08:00 uur is de onweersbui voorbijgeschoven en kunnen de netten weer open. Het blijft
nog lang nat in het veld en dan blijven de vangsten over het algemeen behoorlijk tegenvallen, zo ook
vandaag. Onze vogeljagende Buizerd laat zich vandaag meermalen zien in de directe omgeving van
het veldlab; eenmaal zie ik hem net bij een Merel wegspringen die in het net achterblijft. Dat is wat
men een geluksvogel noemen kan, de Merel heeft slechts lichte wondjes aan één poot en vliegt na
geregistreerd en verzorgd te zijn onder goed ogende omstandigheden over het pad naar de slagboom
weg.
Hanneke komt na het middaguur terug van een soloronde met een heel jonge Merel die nog niet lang
uit het nest is. De vogel heeft nog donspluisjes op de kop en hapt gretig in je vinger alsof ie denkt
dat ie voer krijgt. Na het loslaten laat een van de ouders meteen van zich horen. Het blijft een heel
rustige dag waarbij vooral opvalt hoeveel verschil het in deze tijd maakt of vogels behoefte hebben
aan water of niet. Het is totaal niet te merken dat we bij de sloot meer vogels vangen nu het weer zo
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kwakkelig blijft. Om 11:00 uur volgt er nog weer een regenbui, maar daarna blijft het droog en volgen
er zelfs af en toe korte opklaringen. Er is tijd genoeg over voor andere klusjes en die vinden plaats in
de vorm van snoeiwerk langs de baan waar dat nodig is en het vervaardigen van een nieuwe slagboom
die buiten de excursietijden een duidelijk signaal moet geven voor de visueel minder ontwikkelde
medemensen. Wederom hadden we al weer een paar keer mensen in het Glop die er van overtuigd
waren dat hier een pad naar het strand zou lopen. We vangen de tweede Rietzanger van deze periode,
een man terug van 3 Mei 2012; in dat jaar één keer gevangen en geringd door Holmer Vonk, dit jaar
nu voor de vijfde maal op de ringtafel. Die Rietzangers hebben naar het zich inmiddels laat aanzien
een abominabel slecht seizoen gehad. Van de zeven individuen die we inmiddels hebben gevangen
zijn er slechts twee eerstejaars vogels. Je mag tot op dit moment aannemen dat het hier allemaal
vogels betreft die hier in het Glop hebben gebroed. Het zal nu niet lang meer duren voordat er trekkers
bijkomen. Vandaag ook de eerste Fitis met een gewicht boven de 10 gram bij trekvet 2.
Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp
Vrijdag 3 augustus 2012
De laatste CES-periode en daarna... appeltaart!!! Het najaarsseizoen start. Wat een heerlijk
rustige zomerochtend deze morgen. Helemaal windstil loom weer met rustig in een gestaag tempo
overvliegende meeuwen en een paar grote sterns die van het wad komen. Rond de stal bij Visser is
het een drukte van belang, zwaluwen vliegen af en aan met voer, kraaien en Kauwen doen zich tegoed
aan het door de boer aangeboden rondslingerende voer en bovenop de muur van plastic gras staat een
groepje van zo’n 20 zilvermeeuwen en kleine mantels te kijken of er voor hen ook nog iets te halen
valt. Bij terugkomst van de eerste ronde hoor ik in het bos een overvliegende Kramsvogel, wellicht
weer een broedgevalletje op Schier? In de eerste ronde een Gekraagde Roodstaart en een Houtsnip,
leuke soorten voor een CES-lokatie..

Maar dan... om 07:45 nadert er een bui en die blijkt volgens de radar wel een anderhalf uur
aanhouden. We hebben besloten om het aan te zien en te blijven lopen. Dat werkt prima. Om 09:45
uur is het weer droog en klaart het meteen op. De regenmeter heeft dan 7 mm gevangen. De vangsten
zakken door de bui echter wel behoorlijk in. Om 12 uur eindigt officieel het eerste CES-seizoen van
de VRS Schiermonnikoog en kunnen we ook de rest van de netten openzetten. We kunnen dat echter
niet vergezeld laten gaan van uitgebreid mijmeren over de ervaringen en resultaten van het seizoen
want om 12:15 uur breekt er een onweer los en regent het weer stevig over het eiland. In een kwartier
tijd raast de bui in noordoostelijke richting weg en kijken we tegen de donkergrijze achterkant ervan
aan als de badgasten op Borkum er van langs krijgen. De regenmeter leert ons dat er weer 3 mm
is bijgevallen. ’s Middags is het enige tijd zo rustig dat ver weer allerlei klusjes op de baan gedaan
kunnen worden teneinde de boel morgen enigszins ordentelijk over te kunnen dragen aan Koos van Ee.
Ik zet nog een paar extra schoorpalen die spanlijnen over de sloot of een kruisend net moeten helpen
en snoei nog wat struiken bij die te dicht op de netten staan. De rallenkooien zijn inmiddels van stal
gehaald en alle wieken liggen al naast het pad in het veld. Alleen de opvangkooitjes moeten nog ter
plaatse gebracht worden, en er moeten natuurlijk rallen arriveren want die zitten nu nog totaal niet in
het te droge Glop waar ondanks de vele regen van afgelopen week alleen nog maar water in de sloot
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staat en niet in het hakhout. En weer komt er ’s middags een Kramsvogel overgevlogen en zit korte
tijd bij het gebouw in een berkentop. Ook de Buizerd laat zich weer zien, hij steekt het pad over met
direct achter zich aan een luid alarmerende Merel. We hebben vandaag zo ineens zeven Tuinfluiters in
de netten, opmerkelijk maar zonder enige duidelijk te plaatsen aanleiding. Verder weinig bijzonders te
melden. Of het moet de Kerkuil zijn die ’s avonds twee maal over het gebouw komt vliegen.
Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp

Week 32
Waarin onze nijvere Hoofdringer zich ontpopt als een energiek hovenier, bijklust als
zakkenwasser en tussen de bedrijven door toch nog wat vogels weet te verschalken.
Zaterdag 4 augustus 2012
Nadat Henri en Hanneke de dag begonnen waren, kwamen wij om 10:30 uur op het eiland aan met
prachtig, half zonnig weer. De eerste rondjes leverden enkele vogels op. Om 13:00 uur een spontane,
korte, niet geplande excursie van de plaatselijke vogelwacht. We konden ze enkele vogels tonen en
dit werd beloont met een gift voor ons werk. Om 13:45 uur viel de eerste stevige bui en er volgden er
’s middags nog enkele. De regenmeter gaf om 18:00 uur totaal 6 mm aan. Daarna bleef het gelukkig
droog. Het zorgde wel voor wat extra kilometers. Ook met de vogels bleef het door druppelen en
een nulrondje was er niet. Gelukkig bleef het na de warme hap verder droog en hadden we nog een
slotrondje van negen vogels, waaronder een jonge spotvogel. Het dagtotaal kwam uit op 55 vogels in
18 soorten, 33 vers en 22 retour. Voor mijn eerste dag in het Glop ben ik niet ontevreden.
Groeten uit een zompig Glop, Koos van Ee
Zondag 5 augustus 2012
De dag begon goed met een Houtsnip direct om de hoek in net 1, een door André D. op 2 mei geringd
exemplaar. Het bleef tot 9:00 uur nat van de damp en de rondjes beperkt tot enkele vogels. Om 9:00
uur een rondje van negen met daarin een vreselijk misvormde Heggenmus. Daarna weer zomerse
rondjes met om 13:00 uur een nulronde. Tussendoor maar een beetje aan het hovenieren geweest:
het gras rond het Gebouw gemaaid, zodat ik weer op mijn sloffen door het terrein kan en wat
snoeiwerk bij het ebelbruggetje en op de hoek van 4 en 5. Verder de eerste officiele excursie dit jaar,
dus, borden opzoeken, informatie updaten en vogels ophalen om te laten zien. De excursie bestond
uit vijf personen, vier adult en één juveniel. Ze konden genieten van zes vogels, waaronder een mooie
Kleine Barmsijs. Twee ringstrengen werden van een sponsor voorzien. Daarna weer een nulrondje en
tijd voor een biertje met een fries worstje. Verder tot 20:00 uur zomerse rondjes met enkele vogels.
Een naderend onweersfront zorgde ervoor dat ik om 20:00 uur de netten heb gesloten, er hadden toen
nog wel een tiental vogels het net opgezocht en zo zorgden ze toch nog voor een redelijk dagtotaal van
57 vogels in 17 soorten, 35 vers en 22 retour. Gelukkig op tijd de netten dicht want, op mijn sloffen
langs de netten gaat nu niet meer, daarvoor was de bui te hevig.
Groeten uit een zompig Glop, Koos en Helma van Ee
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Maandag 6 augustus 2012
Vanmorgen een uurtje eerder opgestaan om
de netten open te schuiven. Afgelopen nacht
is er gelukkig niet al te veel water meer
bijgekomen, Gisteren totaal 9 mm.
De eerste rondjes verlopen net als gisteren,
lang nat dus enkele vogels per ronde. Wel
twee boerenzwaluwen die het net ingedoken
zijn met de nog laagstaande zon. Om 10:30
uur begint het te spetteren en neemt de wind
toe. Gelukkig brak het frontje in tweeën zodat
het eiland nagenoeg droog bleef. Verder heb
ik mij nuttig gemaakt als zakkenwasser. Tot
14:00 uur elke ronde enkele vogels en om
15:00 uur een stevige bui dat zorgde ervoor
dat ik een rondje met de regenjas aan moest
lopen: nul vogels (gelukkig). Daarna een paar
rondjes met slechts één vogel. Om 17:00 uur
wel een elders geringde Buizerd. Een leuk cadeautje op onze dertigste trouwdag. Leuk was verder een
Grauwe Vliegenvanger. Een slotrondje van acht vogels bracht het totaal op 53 vogels in 14 soorten, 30
nieuw en 23 retour. Een wisselvalige dag met zonnige perioden en ook een beetje gespetter af en toe,
ook met de vangsten. De regenmeter gaf 3 mm aan.
Vriendelijke groet, Koos en Helma van Ee
Dinsdag 7 augustus 2012
Een druilerig begin van de dag. De eerste ronde: zeven mestkevers, een halve kruiwagen met blad en
een nat pak, het lijkt wel herfst, behalve dan de aantallen vogels: nul. Alles piept en zingt maar weet
feiloos de netten te vermijden. Een Houtsnip scharrelt naast net 5 rond en vliegt recht omhoog bij mijn
nadering, om aan de andere kant van het net weer te landen en
in het struweel te verdwijnen. Al snel verdwijnen de wolken en
krijgen we zomers weer met wel een behoorlijke wind. Zon op
de wapperende netten dus weinig vogels, dan maar weer wat
hovenieren. De groentunnel bij net 8 maar wat ingekort. Ook
daar schijnt de zon weer op de netten. Het laatste grofmazige
net vangklaar gemaakt, dit was nog niet vangklaar door kapotte
spanlijnen en grote gaten. De baan staat nu compleet. 593
meter waarvan 40 meter grofmazig net. De vogels weten
de netten inmiddels ook te staan en we lopen een aantal
nulrondjes. En dan om 17:00 uur een Koekoek in het net

gerepareerde en opengezette grove net. Dat
is nog eens direct resultaat!! Daarna weer
een paar nulrondes, geen wonder de vogels
waaien er gewoon uit. Het avondpiekje was er
deze avond niet vanwege de bolle netten en
de woei. Het is maar goed dat het meeste blad
nog stevig aan de bomen zit!! De Koekoek
maakte deze dag leuk, het totaal bleef steken
op 31 vogels in 9 soorten, 23 vers en 8 retour.
Vriendelijke groet, Koos en Helma van Ee
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Woensdag 8 augustus 2012
De branding
Het is bijna windstil, in de verte hoor je het ruisen van de branding, de zon schijnt af en toe tussen de
wolken door en achter tussen het riet voel je de koelte van de mist, met als gevolg dikke druppels aan
het net. Een mooie zomerochtend, hiervoor kom je naar schier. Ook vliegen de vogels weer een beetje,
een rondje van zes en daarna één van vijf. De meeste al met ring. Het zijn wel zomerse aantallen.
Schierglas is om 8:30 uur met twee man present om de vloer nog een grote schrobbeurt te geven
omdat na de overstroming van vorige week de vloer een steeds meer pluizig uiterlijk kreeg. Het is
gelukkig mooi weer zodat alle spullen buiten kunnen staan.
Om 10 uur een Blauwborst, Gekraagde Roodstaart en Vuurgoudhaan in één rondje. Daarna rondjes
met één of nul. Om 14:00 uur de excursie, die bestond uit elf deelnemers, acht adult en drie juveniel.
Gelukkig had ik één mooie vogel om te laten zien, een jonge ongeringde Groenling. Na iets meer dan
de voorgeschreven 30 seconden is hij geringd losgelaten door één van de jonge excursiegangsters. De
rest van de middag tot acht uur ’s avonds verliep zomers: nul of één per ronde. In het 20:00 uur
rondje ineens weer zeven vogels waaronder Kleine Barmsijzen en een Tjiftjaf uit 2008, geringd als jong
door Symen, die hier elk jaar enkele keren gevangen is. Een slotrondje van acht gaf met elkaar toch
een leuk avondpiekje. Dit bracht het totaal op 48 vogels in 15 soorten, 30 nieuw, 18 terug.
Vriendelijke groet uit een zomers Glop, Koos en Helma van Ee
Donderdag 9 augustus 2012
Stil naar beneden hangende netten, gekleurde parels, zo hangen de dauwdruppels aan de
netten. Een Zanglijster probeert aan mijn hand te onkomen. Dit is de start van deze fantastische
zomermorgen. Een eerste rondje met vijf vogels gevolgd door een nulronde, Heeft de bbq-lucht van
gisteren ook de vogels uit het Glop verdreven? Het lijkt van wel, want het is duidelijk stiller in het
Glop. Dan maar weer aan het hovenieren geslagen. De grasbanen bij netten 1, 3, 4 en 8 gemaaid,
nadat de banen 1, 3 en 4 nog wat gesnoeid werden. Door al het moterlawaai een paar rondjes van
vijf of zes vogels. Daarna viel het weer helemaal stil met nulrondjes om 15:00 en 16:00 uur. Om
16:30 uur arriveerde Steven de Bie (mederinger in de AW-duinen) die mij de komende dagen komt
helpen. Na nog een zomers rondje hebben we ineens een rondje met verschillende schierse soorten:
spotvogel, Kleine Barmsijs en Bonte Vliegenvanger. Ook volgde nog een Sprinkhaanzanger en Grauwe
Vliegenvanger. De avondpiek bestond uit een rondje van vijf en zes. Al met al een soortenrijk dagje,
totaal 55 vogels in 23 soorten, 38 nieuw en 17 terug. Het is gelukkig niet stil gebleven.
Groeten uit een soortenrijk Glop, Steven de Bie en Koos en Helma van Ee
Vrijdag 10 augustus 2012
Roekoe, takketak, tjing tjing...
Fris, het voelt alsof je de koelkast inloopt, De Fazanthaan begroet ons vanuit de omgeving van het
Glop. Ons eerste rondje bestond uit vijf vogels waaronder ook nu weer een boerenzwaluw die iets
te laag over de toppen aan het jagen is geweest. Daarna rondjes met enkele vogels waaronder een
stelletje nog verliefd piepende Goudhaantjes, totdat we om 10 uur een rondje van tien vogels hebben
met daarin een viertal barmsijzen. Om 11 uur verraad een opvliegende Houtduif haar bijna puberende
jongen, die we natuurlijk ook even van een
ring voorzien. Bonus in dit rondje is een Grote
bonte specht die met zijn eigenwijze poten het
net 6 vast bleef houden. Om 12 uur ons eerste
nulrondje van vandaag, want ook vandaag is het
mooi fris zomerweer. Om 13:00 uur werden we
verast door een Sijs in het net en later volgden
er nog twee. Ook de barmsijsjes wilden het
net opzoeken. Een tweede Grote Bonte Specht
teisterden onze knokkels. De vogels bleven
de hele dag een beetje vliegen en een echte
avondpiek hadden we niet. Slechts één nulronde
vandaag. Dit bracht het totaal op 59 stuks, 48
nieuw geringd en 11 terugvangsten, dit in 17
soorten.
Met groeten uit een verbrandend (onze
voorhoofden) Glop, Steven de Bie en Koos en
Helma van Ee
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Week 33
Waarin onze hoofdringer een nieuwe soort voor deze ringbaan arresteert, maar ook te
kampen heeft met stijgende temperaturen en een daarmee samenhangd dalend waterpeil,
en bijgevolg dus ook dalende aantallen vogels in het net.
Zaterdag 11 augustus 2012
Nieuwe baansoort!
De dag begon stralend en met een gewichtige ronde, Houtsnip, vier lijsterachtigen en een paar
karekieten. Al snel betrok de lucht en gingen de vogels harder vliegen. We kregen goedgevulde
rondjes met als klapper voor Schiermonnikoog om 9:00 uur een Kleine Bonte Specht! De eerste
voor het VRS en waarschijnlijk de tweede waarneming ooit op dit eiland. Onze dag kan niet meer
stuk. Toch bleven de vogels vliegen, en om 12:00 uur hadden we al een totaal van 62 vogels.
Waaronder grauwe en Bonte Vliegenvangers, Houtsnip, barmsijs en spotvogel. De trek is ook hier

begonnen. Recapitulerend: Wij kijken terug op een geslaagde vangweek. Prachtig zomerweer, heel
anders dan week 32 van vorig jaar, toen we ook in het Glop waren, het leek toen wel herfst. Ruim
vierhonder gevangen vogels in achtendertig soorten, ruim tweehonderdvijftig voorzien van een nieuwe
ring en de rest terugvangsten. Mooie soorten waren: Koekoek, Buizerd, Houtsnip en meer dan twintig
Kleine Barmsijzen. Verder natuurlijk de nieuwe VRS-soort: Kleine Bonte Specht. Ook de Sijzen; voor
mij een nieuwe ringsoort, waren leuk. Verder bedank ik Steven de Bie, die mij vanaf donderdag heeft
geholpen. De baan wordt nu overgedragen aan Wim Fokker onze volgende Harry. Ik wens hem net
zoveel vangplezier en succes toe als wij hebben mogen beleven.  De rest van de dag keutelde het nog
een beetje door met van alles wat. Braamsluiper, Tuinfluiter, Barmsijs, Fitis, Winterkoning, Tjiftjaf en
ga zo maar door. Een mooi begin van de vangweek, ook al door het schitterde weer. De baan ligt er
schitterend bij dus daar zal het niet aan liggen.
Koos van Ee en Wim Fokker
Zondag 12 augustus 2012
Een mooie zomerse dag op Schiermonnikoog
Bij het krieken van de dag was het nog redelijk fris na de heldere nacht. Al gauw warmden de eerste
zonnestralen Het Groen Glop op waarna ook de vogels wat actiever werden, na een zeer rustig begin.
Het bleef echter de gehele dag sprokkelen. ´s Morgens heeft Joke Wezenbeek, een VU-ringer uit de
jaren 80 van de vorige eeuw, geassisteerd. We hadden in ieder geval genoeg tijd om ouwe koeien uit
de sloot te halen. De middagexcursie werd door twaalf adulten en twee juvenielen bezocht, die en
passant ook nog vijf ringstrengen sponsorden. De avond werd begonnen met een rijkelijke BBQ waarbij
ook nog een eerste kalenderjaar Buizerd van metaalwaren werd voorzien. Bij het sluiten van de markt
vloog boven het Ebel-bruggetje een jonge Houtsnip tegen het nylon die door de Harry van dienst fluks
uit het net werd bevrijd en van ring voorzien. De Fitissen zijn nog ruim in het terrein aanwezig en zij
waren dan ook als voornaamste soort in de dagvangst vertegenwoordigd. Bij de controles zijn er weer
vier KBS-en (Kleine Barmsijsen in plaats van Kleine Bonte Specht) paraat. De wind begint aan het eind
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van de avond wat verder aan te trekken. Ik ben benieuwd wat dat voor morgenochtend betekent.
Groeten uit de Het Groene Glop. Wim Fokker
Maandag 13 augustus 2012
Nog een mooie zomerse dag op Schiermonnikoog
Met een strak blauwe lucht en een straffe oostenwind zijn de vogels en ringers in Het Groene Glop
ontwaakt. Het was meteorologisch gezien een mooie zomerdag met weinig vogels. Krenten in de pap
waren vandaag een Koekoek en Sperwer. Voor het overige geen wetenswaardigheden.
Groet, Wim Fokker
Dinsdag 14 augustus 2012
Vanacht heeft het kort twee keer wat geregend. Het Glop is na de droogte van de afgelopen tijd wat
vochtig. Het is bewolkt en de vogels laten zich nog niet zien. Tot aan de middag is het zeer dun met de
vangsten. Pas wanneer ’s middags de zon uitbundig schijnt, begint het wat te lopen met Staartmezen.
Ardie en Wim hebben zich vandaag wat bezig gehouden met het repareren van een opslagbak bij
het veldlab. Bouwbedrijf Dijkstra is zo vriendelijk ons te sponsoren met het nodige materiaal zodat
we ons vangmateriaal ook deze winter weer goed kunnen bergen. Ellen is vanmiddag voor werk een
paar dagen naar de wal gegaan en komt donderdag weer terug. Qua vogels niet veel te melden. Een
dikke Duif is door zijn naamgenoot nog van metaalwaren voorzien en dat was het wel zo’n beetje. De
meeuwen waren druk aan het mieren en de boeren in de polder zijn tot laat in de avond druk met het
binnenhalen van gras in de weer.
Groet uit een warm Glop, Wim Fokker
Woensdag 15 augustus 2012
Wat heet...
Na de warme dag van gisteren volgde een hete. Met uiteindelijk 57 vogels viel het lang niet tegen.
Vandaag vooral Fitissen en Tjiftjaffen. De excursie werd door zes adulten bezocht. Er kon vroeg in
de middag slechts één vogel worden geshowd, onze gevederde vrienden vierden ook siësta. De sloot
verwordt razendsnel tot een stel poeltjes, ondanks de waterstaattechnische maatregelen die we
hebben getroffen om het water langer in het vangterrein vast te houden. Het zou mooi zijn als we hier
op Schiermonnikoog ook wat regen zouden kunnen krijgen. Nog even en dan kunnen de Vinken en
Sijsen ook niet meer drinken langs sectie 2. Prompt begint het om 22:00 uur wat te spatten maar dat
mag nog geen naam hebben.
Groeten vanaf een nog steeds warm Schiermonnikoog, Wim.
Donderdag 16 augustus 2012
Het heeft vanacht geonweerd en een weinig (1,5 mm) geregend. Na de nodige Mestkevers en een
Geelgerande watertor (D. marginalis) bevrijd te hebben van het net, liep het voor een warme augustus
dag goed door met de vogels. Wederom vooral fitjaffen met als toppertje een ouwe man Koekoek. Het
was verder nog een drukte van belang op het Glop met de wadploeg die vandaag de tent ging zetten
op de kwelder. Het dagtotaal sluit op 70 vogel, 43 vers en 27 controles. De avondmaaltijd werd nog
verstoord door een melding van een mogelijke Alpenschierzwaluw boven de Berkenplas. Na het
wegwerken van de pasta werd er niets aangetroffen.
Groeten uit een wederom zomers Glop. Wim (en André, Koos, Symen en Ardie)
Vrijdag 17 augustus 2012
Na heet komt heter
Het eerste rondje startte met zeven vogels, drie nieuw en vier retour. Daarna een opeenvolging van
niets tot bijna niets. Meest opmerkelijk een Grote Bonte Specht die na het badderen in een poeltje,
kleddernat het naast gelegen net opzocht om na een inspectie der biometrie weer elders mocht gaan
drogen wat vandaag vrij gemakkelijk was gezien de tropische temperaturen. Het was op de veersteiger
een totaal gekkenhuis rondom de fietsenverhuur. Enige badgasten konden de weg naar het strand niet
vinden en werden onderschept bij het Ebelbruggetje. Verder nog een mooie man eerste kalenderjaar
Sperwer. De wadploeg ging vanmiddag netten zetten bij de derde slenk voor een steltlopervangst
komende nacht zodat het ook qua mensen bijzonder rustig was. Er kwam alleen nog een oud VUstudent uit de jaren zestig van de vorige eeuw kijken of het gebouw er nog stond. Het dagtotaal sloot
op negenendertig waarbij er juist meer controles waren dan vers aangelegde ringen. Het is nu dauwig
in het Glop en zijn in afwachting van nog een tropisch hete dag.
Groet van een tropisch overzees gebiedsdeel, Wim

12

Week 34
Waarin onze handige Hoofdringer een waardevol contact legt met de plaatselijke
hermandad, zich frequent overgeeft aan schoonheidsslaapjes en door de Calidris-ploeg met
grote hoeveelheden ritueel in de buitenlucht verbrand vlees wordt gevoederd.
Zaterdag 18 augustus 2012
Na heter komt heetst
Het was vandaag nog warmer dan gisteren. Een warme zuidenwind zorgde voor aanvoer en aankomst
van grote getalen aan badgasten. Er was geen fiets meer te krijgen. De ringvanst viel met bijna 50
lang niet tegen. Het rondjes lopen was al snel een zweterige aangelegenheid geworden. Vanochtend
assistentie van Reinoud Norde gehad en ’s-middags was Koos na een nachtelijke wadvangst paraat
waardoor de familie Fokker verkoeling kon zoeken in de Noordzee. Vanmiddag kwam de plaatselijke
wijkagent en ringer, Oebele Dijk ook nog even langs voor om een controlerondje te lopen en was
getuige hoe een geboeide barmsijs gecontroleerd werd en een tjif in de boei(ring) werd geslagen. Na
een voedzame en rijkelijke BBQ ging de wadploeg weer naar de derde slenk en de Glopploeg heeft de
laatste vogels van metaalwaren voorzien.
Groet uit een nog steeds warm Glop, Wim
Zondag 19 augustus 2012
De mussen vielen van het dak maar niet in de netten...
De netten waren iets nat van de dauw. Bij de opkomende zon parelden de bovenste banen al snel in
de eerste stralen. De eerste controleronde leverde al heel wat verschillende soorten op waaronder
net als gisteren een Houtsnip, maar toch ook een Spreeuw. Met de overdracht stond de teller op 24
stuks. De baan lag er perfect onderhouden bij (zelfs het toegangspad vanaf de weg was gemaaid!).
Ook de vogels hadden last van de warmte (29 graden in de schaduw) en kenden een uitgebreide
siësta. Tijdens de excursie voor drie adulten konden we gelukkig toch nog een paar vogels showen
(wat badgasten plus een dikke duif). De excursiegangers doneerden nog twee ringstrengen. Rond
een uur of 18.00 vielen er nog een paar kleine spettertjes. Gedurende de dag hield Koos van Ee mij
gezelschap. Hij was hier ten behoeve van het wadvangen met Calidris. De gehele wadploeg verscheen
hier trouwens om de avondmaaltijd te bereiden en te nuttigen. Tegen 22.00 uur vertrok de Calidrisploeg richting derdee slenk om daar hun ding te doen. De controleronde leverde niets spectaculairs
op, of het moest de Houtsnip zijn die nabij het Ebelbruggetje door mij werd opgepest, en zoals te doen
gebruikelijk voor Houtsnippen, ook nu rechtstandig omhoog het luchtruim koos.
Wim Fokker, Koos van Ee, Kees van Kleef
Maandag 20 augustus 2012
Boer wat vind je van mijn kippen...
Na een warme nacht (20 graden) begon de eerste ronde in een iets vochtige omgeving (gras nat,
netten droog, maar wel gelijk het zweet los) met een vijftal vogels, waaronder een ongeringde adulte
Houtsnip bij het Ebelbruggetje. Tijdens het ringen van de Houtsnip arriveerden Koos en Reinoud. Koos
ging naar bed na een enigszins verwaaide vangnacht op het wad en Reinoud hield mij vervolgens
gezelschap tot ca. 13.00 uur. De tweede ronde was beduidend minder met maar één vogel retour.
Leuk was een opleving in de ronde van 09:45 uur met veertien vogels verspreid over slechts twee
aaneengesloten netjes in sectie 2. Duidelijk geval van langsvliegende Sperwer (die we daarvoor al
hoorden kekkeren).
Rond het middaguur verscheen de
overbuurman (Visser) met de vraag
wat hij aan moest met een roofvogel
in zijn kippenhok. Dat was niet tegen
dovenmansoren gezegd. Gelijk met
hem teruggelopen en aldaar een
eerste kalenderjaar man Havik uit zijn
kippenhok gehaald. Onder belangstelling
van de familie plus wat daar verblijvende
toeristen de Havik geringd. We moesten
het maximumgewicht voor de soort in
de database aanpassen, omdat deze
Havik zo volgevreten zat met kip, dat hij
over de maximale score heen ging. We
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hebben maar direct een stukje voor De
Dorpsbode geschreven in de hoop dat dit
geplaatst gaat worden. Gelijk maar wat
PR gemaakt voor de overbuurman en
onze excursies.
De middag verliep rustig met af en toe
wat vogeltjes. Koos werd om 16.30 door
zijn Calidris-collega´s naar het wad
geroepen om de netten alvast open te
zetten voor de vangactie komende nacht.
Tijdens zijn afwezigheid ving ik nog een
Kleine Barmsijs-vrouw retour, die helaas
haar pootje had gebroken in het net
(over de bovenste spanlijn geslagen).
Ik heb de poot vervolgens gespalkt
met een stukje plastic van de ringstreng (overdwars doorgesneden). Nu maar hopen dat de breuk
weer heelt. Volgens Joop werkt deze methode goed. Tijdens de ronde van 18:00 uur moest ik nog
even sprinten op slippers. Met succes. Ik kon een Sperwer arresteren in sectie 2 (nabij de Ebelbrug)
door de zak gesloten te houden. ★@♨¥↵!*&†! bleek er een gat te zitten precies op de plek waar ik
de Sperwer onder controle dacht te hebben. Dag Sperwer. Grrrr. De avondmaaltijd werd opgevrolijkt
door de Calidris-ploeg, die het Glop weer hadden uitverkozen om de barbecue uit te proberen. De
laatste rondes leverden niet veel op. Toch is een eindtotaal van 64 vogels in augustus niet echt slecht
te noemen. Tijdens het schrijven van dit verslag hoor ik de Kerkuil van Visser krijsen. Straks dus nog
maar even een extra controleronde lopen. Je weet maar nooit.
Groetjes, Kees
Dinsdag 21 augustus 2012
Verse Fitis, en de rest nietes...
De eerste ronde stond de dauw op de netten buiten de bossecties. Het bleef lang vochtig. De eerste
ronde leverde slechts drie vogels op, waaronder een juveniele ongeringde Houtsnip. Tijdens de
tweede ronde ving ik onder andere een tweetal Spotvogels in hetzelfde netje (laatste van sectie 4).
Duidelijk ouder met kind. De oudervogel was hier in 2010 geringd (en ook in 2011 teruggevangen),
kind was amper vliegvlug (ik moest de minimumvleugelmaat in de soortentabel aanpassen). Koos
kwam enigszins brak en wankel om 07.15 uur terug van het wadvangen en verkoos zijn bed
boven mijn gezelschap(!). Dat zijn keuze een verkeerde was bleek al snel toen er een ploeg
begon met het rumoerig verwijderen van de berkenopslag in de Arnicaweide (met behulp van een
takkenversnipperaar). Gelukkig duurde dit niet lang (alhoewel ze nog verre van klaar zijn) en trad
een oorverdovende stilte in. Waar zijn toch al die vogels? Het is bewolkt en er waait weinig wind, dus
optimale vangcondities, maar vogels: ho maar. Enfin: een mooie gelegenheid om met hazenslaapjes
toch iets van het slaapgebrek van de afgelopen dagen weg te werken. Gelijk met m´n wekker voor
de volgende loopronde kwam mevr. B.B. uut Grunning aangefietst. Ze heeft vakantie en kwam ons
nog even bezoeken, ook omdat er een Blonde Strandloper op het eiland was gesignaleerd. Behalve
al haar waarnemingen weet ik nu ook alles wat ze gemist heeft aan waarnemingen. Het blijft
indrukwekkend. Evenzo indrukwekkend was het gebrek aan vogels, al presteerde Koos het om tijdens
mijn korte afwezigheid (boodschappen en vis scoren) met negen verse vogels thuis te komen (allemaal
uit één net in sectie 2). Tja, wat moet je daar nu van vinden. Vanmiddag is de wadvangstopstelling
door Calidris afgebroken in verband met de weersvoorspelling (komende nacht teveel wind). Zelf heb
ik een poging ondernomen om de Ebel en de Ebelbrug hun functie van sloot, respectievelijk brug,
weer terug te geven, oftewel: ik heb geprobeerd wat gaten in de vrijwel compleet droogliggende
sloot te graven in de hoop dat er weer wat water zichtbaar wordt voor de badgasten. Eigenlijk zouden
we er met een dragline of iets dergelijks doorheen moeten. Wellicht een klusje voor tijdens het
winteronderhoud van de vangbaan? Het eind van de middag en de avond verliep weinig spectaculair.
De vangsten kenden niet echt een opleving. Terugkijkend op de dag is het aandeel Fitis opvallend.
Kennelijk is er enige aankomst geweest, want deze Fitissen kenmerkten zich door hun relatief grote
vleugelmaten en vetopbouw. Komt morgen de rest?
Groetjes, Kees van Kleef
Woensdag 22 augustus 2012
Accès interdit; Nicht betreten; No trespassing; Non entrare; Tilltrade forbjud; No entrar; etcetera...
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Vandaag een kwartiertje later gestart. De Caldidris-ploeg heeft er goed aan gedaan om gisteren al
af te breken, want er waait best wel wat wind (west 4 tot 5 Bft), terwijl het rond middernacht bijna
windstil was. De eerste ronde telde vijf vogels waaronder de Houtsnip van gisteren. Deze hing alleen
met zijn vleugelboeg in een gat in het net nabij de Ebelbrug. In de ochtend kwam Jan Westra nog even
langs, die met zijn vrouw en schoonzus op het eiland bivakkeert. Jan zou Henk (die ik nu waarneem)
assisteren en hij kwam even kijken hoe het er bij voorstaat. Veel vogels kon ik hem niet laten zien.
Rondes met enkele vogels wisselen zich af met nul-rondes. Matty van de VU belde nog (natuurlijk net
tijdens mijn schoonheidsslaapje volgend op een nul-ronde) om te informeren naar de schade als gevolg
van de overstromende riolering. Van mijn voorganger Wim begreep ik dat de keerklep nog steeds
niet is gerepareerd, dus de kans is reeël dat er nog een nieuwe overstroming kan plaatsvinden. In
voorkomend geval word ik geacht de putdeksel in het grasveld open te zetten, zodat de prut daar kan
overstromen. Ik hoop maar dat ik er dan op tijd bij ben :-). Koos is in de ochtend naar de Herdershut
vertrokken om de Calidrisspullen op te bergen die ze gisteren van de kwelder hebben gehaald. Na
de middagexcursie gaat hij naar huis. Rond het middaguur liep er opeens een Frans gezin door het
terrein, op zoek naar het strand. Nu spreek ik geen Frans, en zij zeer slecht Nederlands, maar gelukkig
kenden deze Fransen wel Engels, want anders was het totaal niets geworden. Ik kon ze uitleggen waar
het strand was en gelijk een toelichting geven op onze werkzaamheden. Misschien is het, gelet op
de ervaringen van mijn voorganger Wim met een Duits gezin, verstandig om wat verbodsborden bij
de ingang van het terrein in meerdere talen te plaatsen. De middagexcursie bestond uit slechts twee
adulten die ons twee ringstrengen sponsorden. We konden ze slechts twee vogels laten zien, maar ze
waren zo enthousiast dat ze in oktober (toevallig in de weken dat ik weer op Schier zit) terugkomen
met de hele familie. De inmiddels tot drie personen teruggebrachte Calidrisploeg heeft opnieuw Het
Glop gebruikt om de maaltijd te bereiden en te nuttigen. Qua vogels was het een dag om snel te
vergeten. De netten stonden bol door de wind te blikkeren in het felle zonlicht, dat, gecombineerd met
weinig vogels in het terrein, maakte dat de dag werd afgesloten met 29 vogels in totaal. Sluitstuk was
een ongeringde adulte Houtsnip nabij het Ebelbruggetje met een inmiddels geheelde poot. Z’n tarsus
stond iets schuin onder zijn lijf, maar hij verkeerde verder in goede conditie. Morgen weer een dag.
Groetjes, Kees
Donderdag 23 augustus 2012
kleine Kleine
Na een lange avond/nacht instructie over virtueel digitaal relatiemanagement (oftewel: hoe werkt
Facebook) ten behoeve van een lid van onze vereniging, tevens lid van Calidris, was het vanochtend
toch wel vroeg toen de wekker afliep. Maar: een douche en een bak koffie doen wonderen.
De vegetatie in het terrein is vanochtend behoorljk nat. Het riet langs sectie 4 en sectie 5 ligt hier en
daar plat van het gewicht. Desondanks zijn de netten kurkdroog en hangen ze mooi stil. De eerste
ronde telde drie vogels, waaronder een Staartmees (door mij nog nooit zo vroeg op de dag gevangen)
en een verse adulte Houtsnip, die vlak voor mijn voeten in het net vloog in sectie 5. In de tweede
ronde hing er een wel erg kleine Kleine Barmsijs in net 9. Dit jong was net uitgevlogen en had de
veren in hand en staart nog niet eens uitgegroeid. Moest daarom de minimale maat in het systeem
aanpassen om deze vogel goed te kunnen administreren. Van deze kleine Kleine Barmsijs nog een teek
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verwijderd.
Hierna werd het stil. Na de ronde van 07:30 uur stond de teller op precies acht stuks en heb ik tot
10:45 uur geen vogel meer gevangen. Ook daarna was het niet veel beter. De tijd nuttig besteed met
een beetje licht hovenierswerk, het maximaal op hoogte brengen van de netten (vergroot immers de
vangkans!) en het bestuderen van de spelregels van Patience :-). ’s-Middags verscheen het restant
van de Calidris-ploeg om afscheid te nemen. Van het statiegeld kon nog gebakken vis getrakteerd
worden;). Met de halfvijf-boot gingen zij naar huis. Ook daarna bleef het sappelen met de vogeltjes.
Het lijkt wel alsof zelfs de standvogels aan de trek begonnen zijn. In de laatste ronde kon ik nog een
Houtsnip van het pad bij sectie 0 in de netten opjagen. Deze was eerder door Wim Fokker geringd op
18 augustus j.l. De dag eindigde met het totaal van 22 stuks, oftewel: een vogel-per uur-per meter net
index van 0,002473. Brrrrr.
Groetjes, Kees van Kleef
Vrijdag 24 augustus 2012
Ja, dank je de...
De weersverwachting lijkt te gaan kloppen. Er is wat lichte regen op komst en iets anders gekleed dan
de afgelopen dagen ga ik op pad voor de eerste ronde. Deze levert zowaar acht vogels, waaronder
twee Houtsnippen (één vers en één retour), een Braamsluiper en een Blauwborst (voor mij nietalledaagse soorten). De tweede ronde regent het inderdaad licht en kom ik terug met zes vogels. De
volgende rondes regent het soms wel en soms niet, maar de verhoogde loopfrequentie is heel goed
bij te houden, al zal een Braamsluiper uit net 5 daar wellicht anders over denken. Deze Braamsluiper
zat behoorlijk verstrikt om zijn nek en hing ondersteboven. Na het ringen besloot hij/zij maar even
op de tafel te blijven wachten. Na hem/haar een tijdje in m’n handen te hebben opgewarmd werd
uiteindelijk toch het luchtruim gekozen. Gelukkig. Tijdens een tussenronde zag ik, toen ik om de hoek
kwam aanlopen, vanuit mijn ooghoek iets vliegen tussen de netten in sectie 6. Mijn eerste indruk
was: Yes, Sperwer!!! Op een drafje op dat gladde gras er heen gelopen en toen bleek er inderdaad
iets in het fijnmazige net te zitten, waarvan me al snel duidelijk was dat dit geen Sperwer was, maar:
een Koekoek. Ook leuk. Voor de zekerheid nog even om me heen gekeken of er misschien toch niet
ergens een roofpiet hing te bengelen, maar nee. De Koekoek bleek een juveniel te zijn, die ik nog
niet op geslacht kon brengen. De voorzitter belde nog met de mededeling dat de nieuwe computer
die voor reparatie van het eiland af was, inmiddels retour is gezonden. Nu maar afwachten wanneer
hij hier arriveert en hopen dat hij ook snel functioneert, want de oude reservecomputer waar we
noodgedwongen nu mee werken, vertoont toch wel erg vaak erg vreemde kuren. Voor de zekerheid
maak ik dan ook regelmatig een handmatige backup van de bestanden, want je moet er niet aan
denken dat je je data kwijt raakt.
Joop en Marijke verrassen mij door met de boot van 12:30 uur te komen in plaats van 16:30 uur. Ik
was dus nog niet aan de schoonmaak toegekomen, maar de bloemetjes voor Marijke stonden gelukkig
wel klaar. Met hun komst stopte het met regenen, maar vielen de vangsten ook terug. Tijdens de
laatste ronde vangen we in sectie 4 een jonge Boerenzwaluw. Altijd een leuke soort. Ook dit beestje
was nog zo jong dat zijn vleugelmaat niet door het
systeem geaccepteerd werd. Aan het eind van de
dag staat de regenmeter op slechts 1 mm. Niet
veel, maar de Ebel kon het goed gebruiken, want
het waterpeil in de uitgegraven gaten in de sloot
begon toch behoorlijk te dalen. Morgen draag ik
de sleutels van het Glop over aan Joop, die de
komende week de scepter zal zwaaien. Ik kijk terug
op een onverwachte (want vervanging van Henk) en
leuke week met helaas weinig vangsten qua aantal
(229 stuks), maar een respectabel gewicht van
6.674,2 gram, dankzij met name de Houtsnippen,
de Houtduiven en de volgevreten Havik. Ik wil alle
mensen bedanken die deze week mogelijk hebben
gemaakt en mij ‘gezelschap’ hebben gehouden, met
name m’n collega’s Wim, Koos en Symen, en de rest van de Calidris-ploeg (Oscar, Mo, Ernst Jan en
Sabine). Ik hoop dat Henk weer snel de oude zal zijn.
Groetjes, Kees van Kleef
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Week 35
Waarin onze hoofdringer didactische kwaliteiten ontplooit en niet alleen een examen
afneemt, maar tegelijkertijd bij de jeugd het heilig vuur tracht te ontsteken, wat hem er
overigens niet van weerhoudt korte metten te maken met de jonge berkenopslag die de
vlucht van de door hem zo zeer begeerde haviken belemmert.
Zaterdag 25 augustus 2012
Vol goede moed...
Afgelopen nacht was er 7 mm regen in de regenmeter gevallen, maar op het moment van de eerste
ronde was het prachtig weer. Het was meteen al te warm voor een jas. We zagen 16 graden op de
thermometer. Windje zuid 4 in een shirtje, ideaal. Maar mondjesmaat vogels. Wel kontaktroepjes in het
Glop maar niets of bijna niets in de netten. Veel buien langs het eiland, ontzettend veel mazzel gehad
met de regen. Over de gehele dag 4 mm erbij verzameld in de regenmeter. Het echtpaar Westera
kwam nog even koffie drinken en later in de middag heeft Evert Jan ook nog een rondje gelopen met
wel één vogel uit zijn rondje. Bij de laatste ronde nog een klein buitje en dat was de eerste vangdag
van onze week in het Glop.
Groetjes, Joop v Ardenne, Kees van Kleef en Marijke Vaneker
Zondag 26 augustus 2012
Het weer van alle mensen
Net voor het opstaan had het erg hard geregend, maar gelukkig was het bij het lopen van de eerste
ronde droog. Die eerste ronde leverde twee Houtsnippen op. Daarna bleef het druppelen. Het weer
was steeds buiig te noemen, hetgeen ook voorspeld was. Het was vervolgens steeds sprokkelen voor
de vogels. De excursie werd bezocht door vijftien personen: zeven volwassenen en acht kinderen.
Een leuke ploeg om wat aan te vertellen. Kees en ik konden onze verhalen gemakkelijk kwijt aan deze
mensen. Er werden vier ringstrengen verkocht en mogelijk morgen nog eentje. We konden helaas
slechts twee vogels laten zien, dit waren beide terugvangsten, dat was wel een beetje jammer. Aan
het einde van de dag werden er nog wat vogels gevangen, waaronder de derde Houtsnip van vandaag.
Kees miste op een haar na een Sperwer bij het Ebelbruggetje, die effe sneller was dan hij. Dirk
voegde zich bij ons aan het einde van de middag Hij is druk bezig een filmpje te maken over onze
handelingen. Qua weer hebben we mazzel gehad, redelijk mooi maar wel veel wind.
Groetjes, Joop van Ardenne, Kees van Kleef en Marijke Vaneker, Dirk en Henk Mellema.
Maandag 27 augustus 2012
Jong geleerd, oud gedaan?
Vandaag ging het een beetje anders dan anders. Henk Mellema uit Zwolle is hier vandaag opgegaan
voor zijn examen om een ringvergunning te verkrijgen voor het project Ring-Mus. Hij heeft al enige
ervaring in het ringwerk opgedaan in de groep van Jan van Dijk in Zwolle. Deze zomer heeft Henk
stage gelopen bij Joop en Marijke in Scherenwelle en op het militaire schietterrein in Oldebroek. Samen
met Kees hebben we hem de gehele dag de vogels laten uithalen en ringen hier in het Glop. Ook
kregen we nog bezoek van een jonge dame die tijdens de excusie van zondag beloofd had om nog een
ringstreng te sponsoren. Zij hield woord en kwam de belofte nog even inlossen. Als beloning mocht
ze enkele vogels de vrijheid geven. Zij genoot zichtbaar van deze handelingen (een ringster van de
toekomst?) We kregen een bliksembezoek van twee mensen van de VU en het NIOO die uit naam van
Matty Berg kwamen vragen hoe het nu met het gebouw stond na de stinkende overstroming. De vogels
die bleven helaas maar mondjesmaat binnen druppelen, zonder noemenswaardige bijzonderheden.
We zagen Henk zich serieus van zijn taak kwijten, Kees en ik volgden dat uiteraard met grote
belangstelling. Aan het einde van deze dag waren we het er beiden over eens dat de verrichtingen van
Henk voldoende werden bevonden en nu kan hij zijn eigen project Ring-Mus gaan starten. Wij wensen
Henk veel ringplezier in de toekomst en hopen dat hij veel leuke vangsten mag gaan doen.
Groetjes, Joop van Ardenne, Kees van Kleef en Marijke Vaneker, Dirk en Henk Mellema
Dinsdag 28 augustus 2012
Jong boertje
Hoopgevend waren de enkele Zwartkoppen die we in de eerste ronde vingen. Opvallend: allevier
vrouw. Zij kwamen zeker kijken waar ons geluid was gebleven. Het was ijdele hoop op meer vogels,
we vingen helaas weer weinig over de gehele dag. Het weer was prima, zonnig en weinig bewolking.
Niet echt veel nulrondes gelopen, het bleef beperkt tot één of enkele vogels per ronde. Ardie kwam
op bezoek net toen we aan de koffie gingen. We hebben gezellig geboomd over allerhande zaken. Om
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19.00 uur heb ik, nadat we de maaltijd gezamenlijk
hadden genuttigd, Henk Mellema weer naar de boot
gebracht. Henk schuift twee eilanden op naar het
oosten. Hij moet daar enkele excursies verzorgen.
Op de terugweg vloog er een eindje een gierzwaluw
met me mee.
Op de paardenwei is een begin gemaakt met het
verwijderen van de berkenopslag. We hopen op
onder de bomen door jakkerende Haviken en
Sperwers. Leuk was de juveniele Boerenzwaluw
die midden op de dag boven in net 5 hing. Onze
voorzitter was telefonisch getuige van deze
vangst. We horen Vinken in het Glop maar ze laten
zich helaas (nog) niet vangen. Tijdens de laatste
ronde vlogen er twee Houtsnippen over. Zullen deze morgen geland zijn in een net, maakt niet uit
welke? We wachten af, hoop doet leven.
Groetjes, Joop van Ardenne, Kees van Kleef, Marijke Vaneker, Dirk Temmink en Henk Mellema
Woensdag 29 augustus 2012
Heb de Deure Lös (Daniël Lohues)
Tijdens de voorbereidende handelingen op een nieuwe ringdag (koffie zetten, PC aanschakelen,
ringspullen op tafel leggen, schoenen aantrekken e.d.) bleek er opeens een Houtsnip in het gebouw te
zitten. Deze liet zich gelukkig snel het douchehok indrijven, waar hij snel gepakt kon worden. Na het
kippenhok van de overbuurman vorige week, hebben we dus weer een nieuwe vangmethode beproefd
:-). De Houtsnip bleek negen dagen geleden al door Kees geringd te zijn en was qua gewicht hetzelfde
gebleven. Na deze ervaring verwerkt te hebben met koffie is de eerste ronde gelopen. De vegetatie in
het terrein was zwaar bedauwd. Toch zijn de netten (op een enkele uitzondering na) droog. De eerste
ronde levert slechts één verse Kleine Karekiet op. Pas in de tweede ronde vertonen de Zwartkoppen
zich weer. Gelukkig. Een trefzekere Heggenmus poepte bij het verlaten van de weegschaal precies in
de verse kop thee van Marijke, die aan het bekomen was van een door muggen doorwaakte nacht.
De extra ochtendexcursie bestond uit 21 adulten, welke buiten tien ringstrengen nog 26 euro fooi
schonk. Het was een alleraardigst gezelschap bestaande uit artsen, juristen en een geoloog, die met
de huifkar arriveerden en na een uurtje al weer werden gehaald. Zij vonden het hoogst interessant
en wilden eigenlijk wel veel langer blijven. Maar ze moesten weer met de huifkar mee. En passant
werd verder gewerkt aan het verwijderen van de berkenopslag in de paardenweide. Tijdens de
middagexcursie kwam ook Marijke slechts enkele meters te kort om een Havik te verschalken. Hij
vloog te snel in en weer uit net 2, er was geen rennen tegen helaas. De middagexcursie bracht drie
adulten en vier juvenielen, er werd één ringstreng gesponsord. Voertaal hier was half Duits en half
Nederlands, hetgeen best lukte
en men was dan ook reuze
enthousiast. De nieuwe PC die
maandag garriveerd is wordt
geinstalleerd door Andre Duiven,
hetgeen nog niet helemaal gelukt
is; wordt vervolgd. Er vlogen
vanmiddag vier Gierzwaluwen
boven het Glop, en een Sperwer
werd een eindje weggebracht door
een groep Boerenzwaluwen. Het
shantykoor leek vanavond bij
ons op de stoep te staan. Zij
weten kennelijk niet dat wij
morgenochtend om 06.00 uur
weer naast ons bed moeten staan
voor de eerste ronde.
Groetjes, Joop van Ardenne, Kees
van Kleef, Marijke Vaneker en Dirk
Temmink
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Donderdag 30 augustus 2012
Vannacht heeft een licht regenbuitje het Glop aangedaan. De regenmeter geeft 1,5 mm. Tijdens het
lopen van de eerste ronde zijn de netten droog, met uitzondering van sectie 5, waar het riet plat
tegen het net aandrukt. De eerste ronde kende slechts een viertal vogels, maar het vijfvoudige aan
mestkevers in de secties 9, 5 en 6. In de tweede ronde kon een Zwartkop uit sectie 2 gehaald worden
(naast en door het gat dat de Havik daar gisteren heeft achtergelaten), alsmede vier andere vogels
verspreid door het terrein. Bij de ronde van 15:00 uur hingen er opeens dertien vogels in enkele
meters net van sectie 2. Oorzaak waarschijnlijk een roofpiet. Even voor 17:00 uur kwam een einde
aan de mazzel die we steeds hadden waarbij de buien steeds langs het eiland dreven. Nu gingen ze
eroverheen en kregen wij de volle laag. Er werd 9,5 mm uit de regenmeter getapt. Maar met extra
looprondes was dat weer oké. Cindy kwam met de boot van 19:30 uur, zij moest in de stromende
regen van de steiger naar het Glop komen. Bij het tikken van dit verslag word ik beschenen door een
heldere maan. Met nog een volledige dag te gaan hoop ik toch nog op een drukke dag. Kees en Dirk
hebben vandaag de zeereep veegschoon opgeleverd. Beide kwamen zeer bezweet en moe terug, een
pittig karwei zal ik maar zeggen. We zijn flink opgeschoten met het opschonen van berkenopschot
in de paardenwei. Vandaag nog steeds een gierzwaluw boven het Glop vergezeld van huis- en
boerenzwaluwen.
Groetjes, Joop van Ardenne, Kees van Kleef, Marijke Vaneker, Dirk Temmink en Cindy.
Vrijdag 31 augustus 2012
De bladeren vielen met boom en al in de netten
Bij het lopen van de eerste ronde bleek al snel dat het
wel verstandig was om de boel te sluiten. Marijke en Kees
abrubt uit hun slaap gehaald met de mededeling “we gaan
sluiten”. We vingen erg veel boombladeren, boomtakkjes en
boomtakken. Alsmede de bekende elzenproppen dus ook drie
paar bruine vingertoppen.
We hadden later op de dag de boel snel schoon en
hebben nog even kunnen bijslapen. We gaan de netten
morgenochtend weer openschuiven dan is de meeste
wind weggewaaid. Vanavond kregen we bezoek van twee
nachtvlinderaars: Bas van de Meulengraaf en Marijn Prins. Zij
lieten ons zien hoe mooi die wereld ook kan zijn. We zagen
een Rood Weeskind op een paal die was bespoten met een
mengsel van stroop en wijn; Tsja wie vindt dat nu vies.
Joop van Ardenne, Kees van Kleef, Marijke Vaneker, Dirk
Temmink en Cindy

Week 36
Waarin onze Fryske Hoofdringer zijn rust wreed verstoord weet door studenten en
straaljagers, maar waarin het Glop de zoete inval lijkt voor een ieder die zich verdiept in
alles wat groeit en bloeit en ons altijd weer boeit.
Zaterdag 1 september 2012
Wisseling van de wacht
Vroeg in de ochtend begonnen met het openschuiven van de netten en direct daarna lieten de eerste
vogels zich vangen. Bij de overdracht naar de
nieuwe ploeg stond de teller op 35 vogels. Er zijn
dagen geweest dat we minder hebben gevangen.
Het lijkt erop alsof de storm van gisteren de
vogels in beweging heeft gebracht. Leuk was de
derde ronde, waarin een Sperwergrasmus zich
liet verschalken. Na de overname zijn er nog een
klein aantal vogels bij gekomen, zodat de teller
op uiteindelijk 48 vogels kwam. Gezien in het licht
van de voorgaande dagen een leuk resultaat. Een
krent in de pap was wel een Koekoek man van
na het eerste kalenderjaar. Wij hopen dat de
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progressie van vandaag zichdoorzet de komende week.  
Met een vriendelijke groet, De Friese ploeg: Ype en Tryntsje Albada, Catharinus Monkel en Fo en Fokke
Tuinstra
Zondag 2 september 2012
Rustig dagje
Het was een dag zonder hoogte- of dieptepunten. Gestadig kwamen vogels binnen in kleine aantallen.
Gelukkig waren er tijdens de excursie voldoende vogels voorradig om de bezoekers iets te laten zien.
Er waren zes adulten die het Glop bezochten en geïnteresseerd luisterden naar Ardie, die voor deze
gelegenheid was uitgenodigd om de ringgroep te vertegenwoordigen en zijn verhaal te doen samen
met de leden van de groep. Er werd voor dertig euro aan ringen gesponsord. Toen de balans werd
opgemaakt stond de teller op dertig vogels. ’s Avonds kwam André nog even buurten en hebben we
nog even gezellig samen gezeten.  
Met een hartelijke groet uit het Glop, De Friese ploeg: Ype en Tryntsje Albada, Catharinus Monkel en Fo
en Fokke Tuinstra
Maandag 3 september 2012
Enerzijds drukker, anderzijds rustiger dagje
In vergelijk met gisteren een voorspoedige dag met bijna 50 vogels. Alle rondjes, op één na, leverden
een aantal vogels op. Hopelijk zet deze tendens van telkens een paar meer zich door en komen we
op wat meer acceptabele aantallen uit. Het was ook een mooie dag wat het weer betrof. Vanmiddag
werd de rust in het Glop ernstig verstoord door een stel oefenende F-16’s. Maar het hoort er blijkbaar
bij. Bezoek was er ook vandaag: vanmorgen eerst van Bauke Henstra en vanmiddag van de heer
Duisterwinkel die kwam informeren naar het aantal teken en er ontstond al gauw een geanimeerd
gesprek over de ziekte van Lyme. De nachtvlindervanger laat nog even verstek gaan en hoopt morgen
weer te beginnen met zijn onderzoek. Verder zijn er nog vijf mestkevers verwijderd; met het mooie
weer komen die ook weer tevoorschijn.  
Gegroet vanuit het stille Glop waar de studenten van de overkant huiswaarts zijn gegaan. Wat een
rust!! De Friese ploeg
Dinsdag 4 september 2012
Meer vlinders dan vogels
De dag begon grijs en mistig en wat het aantal vogels betreft is dat ook zo gebleven. Het eindresultaat
bleef steken op 22. Zeker geen record. De beide opstekers waren een man Koekoek en een zwaluw,
maar dat is dan ook alles. En als je dan ziet bij “Trektellen” wat op Vlieland wordt gevangen, word je
niet blij, maar we blijven optimistisch: morgen is er een nieuwe dag met nieuwe kansen. Verder was
het rustige dag in het Glop. Vanavond zijn de vlindervangers weer bezig. Het is mooi weer met een
temperatuur op dit moment (21:30 uur) van bijna 19 graden.
Veel nieuws is er niet, dus bij dezen een hartelijke groet vanaf Het Schier van: De Friese ploeg: Ype en
Tryntsje Albada, Catharinus Monkel en Fo en Fokke Tuinstra
Woensdag 5 september 2012
The only way is up...
Je kunt alleen maar omhoog als je laag zit. Zo ook vandaag. Na het dieptepunt van gisteren zijn we
vandaag met 46 vogels weer wat omhoog geklommen. We hopen dat deze trend zich in de komende
dagen doorzet, zodat we in de tweede helft van de week op een normaal peil uitkomen. Een topper was
het rondje van 11:00 uur met 19 vogels. Gelukkig waren er voor de excursie een stuk of zes vogels
waaronder een Grote Bonte Specht. Een leuke opsteker voor de bezoekers. Er waren elf personen:
acht adulten, één juveniel en nog twee nestjongen die niet hoefden te betalen. Ook zijn er nog twee
ringstrengen gesponsord. Al met al een geslaagd gebeuren. Via POST-NL zijn drie satelietfoto’s van het
Glop bezorgd: twee op A4 formaat en één op A3. De nachtvlindervangers zijn vanavond niet gekomen,
dus daarover een volgende keer nieuws.  
Met een hartelijke groet vanuit het nu wel kouder wordende Glop, De Friese ploeg
Donderdag 6 september 2012
Moeilijk gaat ook... (Mevrouw Jolink (de moeder van Ben))
Deze dag heeft niet gebracht wat wij ervan verwachtten. Alleen de eerste ronde leverde een tiental
vogels op, maar verder gedurende de dag bleef het maar mondjesmaat doorgaan. Het eindresultaat
was daarom maar 39 vogels, met meer hervangsten dan verse. De echte trek is er nog niet, vele
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vogels blijven hier nog wat hangen. Vandaag eerst bezoek van André D. met zus en zwager;
hij had voor ons een verrassing meegenomen. Maar deze is inmiddels op de bestemde plaats
aangekomen. Later vanmiddag kwam Teun Talsma nog langs en kwam het gesprek op de problemen
in Pieterburen. Nu is het donker en wordt het kouder. Maar afwachten wat de dag van morgen ons
brengt. Wij blijven hopen.
Met hartelijke groet, de Friese ploeg
Vrijdag 7 september 2012
Eerste gewin was deze keer geen kattengespin.
Dit was onze laatste volle dag. Morgen komt Symen ons aflossen. Met zo’n 300 vogels kun je niet
spreken van een topweek, maar we hebben ons best vermaakt. Jammer was dat in de Zeereep niet
meer wordt gevangen, er was nu wel tijd voor geweest. Vanmiddag heeft een aantal van de groep een
bezoek gebracht aan de eendenkooi op uitnodiging van Theun Talsma. Wat het vangen betreft was het
vandaag wel een wat vreemde dag. Het eerste rondje was maar drie vogels, wat niet erg hoopgevend
was, maar daarna zeven en een keer 17 en nog een keer 15, zodat het totaal nog op een acceptabel
aantal van 51 vogels kwam. Vooral bij sectie 2 werden meer gevangen, het water daalt daar bijna
zienderogen en de vogels moeten toch drinken. Ook hebben we de hele week nog geen rallen gehoord.
Nog wat te vroeg? Vandaag is er geen bezoek geweest en hadden we meer vogels. Een verband? Wel
waren er een drietal gluurders, maar die durfden niet verder dan het bordje.  
Met een hartelijke groet uit het Groene Glop en tot 29 september a.s., De Friese ploeg

Week 37
Waarin onze Hoofdringer twee seizoenen in één week beleeft, en de kraaien, kauwen en
bonte spechten hem om de oren en ook in de netten vlogen.
Zaterdag 8 september 2012
Hoog zomer met badderende vogels.
De eerste ronde was maar zeven vogels. Wij mochten vandaag de derde Koekoek van deze week uit
het grof mazige net halen bij sectie 6, tijdens de tweede ronde met maar liefst tien vogels.
Symen arriveert met een overvolle ochtendboot van half tien. Vanwege het mooie weer zijn er erg veel
dagtoeristen op het eiland gearriveerd. Fokke en Fo vertrekken met deze boot weer van het eiland. De
overige ringers van de Friesche ploeg nemen de boot van half twee. Ze hebben verreweg het grootste
deel van het dagtotaal voor hun rekening genomen, met dertig geringde vogels.
Na hun vertrek belanden we al snel in de nul-rondes en uiteindelijk eindigen we op een totaal van 39
vogels. Het is hoog zomer in het Glop en bij iets teveel inspanning is het zweten geblazen. Evert Jan
assisteert gedurende de middag. Vandaag bezoek gehad van Barbara, die ook met de ochtendboot
op het eiland aankwam. Ze assisteert gedurende een groot deel van de middag. Vandaag redelijk
wat ongewenst bezoek gehad van mensen die kennelijk geen borden kunnen lezen. Maar goed, daar
is het weekend voor met mooi weer en een eiland vol toeristen. In de middag werden de meeste
vogels gevangen in sectie 2; waar nog wat water in de sloot staat. Het gaat dan vooral om Vinken en
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een Sijs. De avondpiek bestond uit een Grote Bonte Specht en een Tjiftjaf. De verwachtingen voor
morgen zijn weer hoog gespannen. Een Kerkuil schreeuwt in de duisternis, terwijl ik dit schrijf.  
Groeten vanuit het Glop, De Friese ploeg en Symen Deuzeman
Zondag 9 september 2012
Een zomers Glop
Bij één van de laatste rondes gisteravond hing er al een prachtige nevel boven de polder; het zou dus
dauwig worden vannacht. Dat bleek vanochtend vroeg ook wel. Laarzen bleken noodzakelijk tijdens
de eerste rondes, want het vangterrein was heel erg nat geworden. Tijdens de vroege ochtendronde
de netten moeten droogschudden. Die eerste ronde zag er best veelbelovend uit, met maar liefst acht
verse Zwartkoppen. Deze bleken veel vet te hebben, met enkele ‘zware jongens’ erbij, van tussen de
22 en 24,2 gram. Maar de tweede ronde zette de boel weer gelijk op orde, toen vier vogels werden
gevangen. Daarna was het sprokkelen geblazen, met meerdere nul-rondes. Het is weer een heerlijke
zomerse dag geworden. Vanaf de ringtafel horen we regelmatig het getoeter van de veerboten die
vandaag af en aan varen om de vele dagtoeristen van en vooral naar Schiermonnikoog te brengen,
voor een dagje strand en zee. Het was even spannend of we nog een vogel konden laten zien aan onze
excursie-gasten, maar gelukkig kwam Evert Jan terug met een vrouwtje Zwartkop en even later met
een Sijs, Vink en Grote Bonte Specht. Toch een divers soortenspectrum voor de razend enthousiaste
excursie-gangers. Deze excursie was goed bezet met tien deelnemers, die bovendien in totaal zes
ringstrengen sponsorden, waarvoor onze hartelijke dank! De verwachtingen voor de avondpiek waren
hoog gespannen, maar uiteindelijk bestond deze uit één jonge Pimpelmees, natuurlijk ook altijd leuk.
Het eindtotaal bedroeg 20 verse vogels en 5 terugmeldingen. We eindigen de dag weer met het luide
gekras van de Kerkuil bij boer Visser en een heerlijke avond buiten met ontelbaar veel sterren in de
nachtelijke duisternis.  
We zijn benieuwd wat de dag van morgen ons weer gaat brengen, Evert Jan en Symen
Maandag 10 september 2012
Het is herfst in het Glop!
Bij het krieken van de dag, zeg maar toen de ringers nog te bedde lagen, was het al duidelijk dat er
zich een weersomslag had voorgedaan gedurende de nacht. Het was stevig gaan waaien, dus snel uit
bed voor de eerste ronde. Herfstachtige taferelen met veel blad in de secties 0, 1, 2 en 6, gedurende
de hele dag. Toch was er ook duidelijk wat aankomst, getuige de verse Zwartkoppen die we aantroffen.
De eerste ronde leverde in totaal dertien vogels op. Daarna zakte het aantal snel met gedurende de
hele dag tussen de één en vier vogels per ronde. We hadden slechts één nul-ronde, terwijl dat gisteren
nog zo rond de 50% zat. We hadden ook geluk met de regen. Het bleef nagenoeg de hele dag droog,
alleen tussen 13:30 - 14:00 uur hadden we wat lichte buitjes. Tijdens de ronde van 14:30 uur vingen
we de zestiende Grote Bonte Specht van dit seizoen alweer. Een absoluut record tot nu toe! Sinds
1991 hebben we in slechts twee jaren tien of meer van
deze soort geringd; in 2005: 11 en 2009: 10 individuen.
Ben benieuwd waar de teller uiteindelijk gaat eindigen.
Het moet haast wel dat de soort de laatste jaren is
toegenomen als broedvogel op Schiermonnikoog.
Vanochtend vroeg hoorden we wat Zwarte Mezen
overkomen, maar geen grote aantallen en ook nog niet
gevangen dus. Elders in het land worden ze de laatste
week erg veel gezien. Tijdens de schemerronde rond
21:00 uur vingen we een Houtsnip retour, die op 11
augustus door Koos werd geringd en vervolgens een
week later ook al door Wim werd teruggevangen. Al met
al sprokkelden we vandaag 27 verse vogels bijelkaar en
negen terugvangsten. We misten een Houtduif bij sectie 6;
alleen de sporen waren nog zichtbaar, aan de hand van de
vele veren die in het net waren blijven hangen. Om 14:30
uur scheerde een Slechtvalk man hoog over het vangterrein richting de polder. Gedurende de avond
neemt de wind geleidelijk wat af. Morgen weer een nieuwe dag, we zijn benieuwd!
Groeten uit een winderig Glop, Symen
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Dinsdag 11 september 2012
Onstuimig weer
we begonnen de dag met veel wind uit noordwestelijke richting, kracht 5. Blaadjes plukken dus
tijdens de eerste ronde. Daartussen zes vogels, vooral Zwartkoppen. De hele ochtend bleef de wind
flink doorslaan. De vangsten waren vrijwel nihil. Tussen 12:30 en 14:00 uur krijgen we te maken met
regenbuien; waardoor we de intensiteit van het rondes lopen flink hebben doen oplopen. Rond de klok
van 14:00 uur hebben we elf vogels gevangen; dat is weleens beter geweest. Mous Pompenbouw is
namens de Gemeente gestuurd om het euvel met de riolering te bestuderen. Er wordt geconstateerd
dat er een vlotter kapot is, verkeerde technisch instelling en dergelijke. Komende week gaan een
aantal herstelwerkzaamheden plaatsvinden; er moet onder andere wat gegraven worden voor een
nieuwe rioolpijp. En dan wordt er rond 14:15 uur een mannetje Grijze Gors gezien nabij de Westerplas!
Maar de vogel is vrij snel weer uit beeld in niet toegankelijk terrein. Tsja, niet wezen zoeken, wegens
verplichtingen als Harry hier op het Glop. De Turkse Tortel op de stal bij boer Visser zingt de afgelopen
dagen alsof zijn leven ervanaf hangt. Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat; en dat in september! Bij
de avondboot heeft Symen het stokje overgedragen aan Kees, terwijl Ardi de wacht hield in het Glop.
’s Avonds hoegenaamd geen aviaire activiteiten in de buurt van de netten. De enige levende, niet
ringbare, objecten die na het rondje van 5 uur werden waargenomen waren de groene aankleding van
de vangbaan (waarvan te los hangende onderdelen in de netten), wat insectenvaria, één mestkever
in sectie 1 en een jonge egel in de buurt van sectie 6, waarmee deze septemberdipdag waardig werd
afgesloten.
Enorm benieuwd naar de resultaten van morgen, 11 vogels is tenslotte maar een arbitrair minimum,
groeten we u uit een stil en winderig Glop, de Harries Symen & Kees
Woensdag 12 september 2012
Nog steeds herfst en weinig vogels
´s Ochtends wakker geworden door een stevige bui, maar de eerste uren na de ochtendschemering is
het droog. Vanaf tien uur volgt de ene bui na de ander en ondanks de tussentijdse zonnige periodes
blijft het herfstachtig koud. Vogels laten zich ook vandaag weinig zien al komen we met 15 vogels
verdeeld over 8 soorten iets beter uit dan gister. Opmerkelijk was de vangst van een Zwarte Kraai in de
schapenwei, pas de zesde in onze historie. Tussentijds hebben we ons van onze burgerplicht gekweten.
Uiteraard gestemd op de partij voor de vogels, in de hoop dat ze zich de komende dagen wat beter
laten vangen. De excursie zou volgens het bezoekerscentrum wegens gebrek aan animo niet doorgaan,
maar om twee uur kwamen toch vijf belangstellenden opdagen (allen volwassen). We hebben ze
helaas geen vogels kunnen laten zien, maar met een alternatief programma wel ruim een uur kunnen
vermaken.  
Groet, André, Evert Jan en Kees
Donderdag 13 september 2012
Meer zwart gespuis
Een prachtige nazomerdag in het Glop met een zeer diverse vangst. Ook over de aantallen valt weinig
te klagen, zeker in vergelijking met de afgelopen dagen. Opvallend waren de vangst van de achtste
Koekoek dit seizoen, waarmee we 2010 definitief hebben verdrongen als beste koekoekjaar ooit en een
rondje met vijf jonge Kauwen in de schapenwei. Tot nu toe hadden we daar slechts zeven van in de
database staan.  
Groet, Kees & André
Vrijdag 14 september 2012
Een-na-laatste plaats
Na een geweldige nazomerdag nu weer een onstuimige herftsdag: veel wind en buien. Oftewel bijna
omwaaiende netsecties en veel blad, de eerste elzenproppen en zeer weinig vogels in de netten. Lang
leek het erop dat we weer met een mooi rond aantal zouden eindigen, maar de laatste ronde leverde
nog twee vogels waarvan een het totale vangstgewicht ruimschoots verdubbelde. Geen wonder dat ie
niet uit het net is gewaaid.  
Groet, Kees & Ardie
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Week 38
Waarin onze zwijgzame Hoofdringer meer metingen dan vangsten doet. Wittgenstein zei het
al: waarover met niet kan spreken moet men zwijgen.
Zaterdag 15 september 2012
Wisseldag
Na een glanzende start door Kees Oosterbeek namen na het middaguur Jos, Ingrid, twee Kezen en
twee honden het Glop over. Samen de nieuwe Harry. Na een genoeglijke en zonnige middag met fijne
sfeer maar met weinig vogels, arriveerde André (vL) met de avondboot. De donkerronde van 21.00
uur leverde nog een Kerkuil op! Maar het hoogtepunt van de avond was de ingebruikneming van
de nieuwe computer voor de invoer, e-mail en
internet, met dank aan André D.
Groet, Jos, Ingrid, André, Cees en Kees
Zondag 16 september 2012
Excursies
Twee excursies vandaag. Om 9.30 Ardie en leden
van de Vogelwacht. Zij maakten een opmerkelijk
rijk soortenspectrum mee. De middagexcursie
(7 adult) trof het wat dat betreft wat minder,
maar was zeer geïnteresseerd en sponsorde twee
strengen. Al met al een relatief aardig en divers
dagje.  
Waarnemingen: Sperwer 1,1; Witte Kwikstaart 25
tp.  
Groeten uit het Glop, Jos, Ingrid, André, Cees en
Kees

Maandag 17 september 2012
Klebospe terug
Het eerste rondje is naar verhouding redelijk. En
daarbij zit ook de Kleine Bonte Specht die aan het
begin van het seizoen al werd gevangen. Reinoud
Norden kwam daarvoor ook net op tijd en liep een
paar rondjes mee. Verder een weinig opwindende
dag. Maar de computer draait nu als een zonnetje,
met dank aan AGD en EJR.  
Groet uit een zonnig Glop, Jos en André c.s.
Dinsdag 18 september 2012
Het blijft sprokkelen
Stevige westzuidwestenwind, buitjes, en heel
weinig vogels. We kunnen er niet meer van
maken. Een juveniel Goudhaantje waarvan nog
maar net wat gele veertjes op het voorhoofd
verschijnen is het enige opmerkelijke voor deze
tijd van het jaar.  
Waarnemingen: Boomvalk 1, Kleine Zilverreiger 3
Groet, André en Jos c.s.
Woensdag 19 september 2012
Buien
Een dag met en voortdurende afwisseling van buien en opklarinkjes. hagelstenen. Een handjevol
terugvangsten. Qua gewicht werden we wel weer gecompenseerd door een superzware (max-gewicht
in systeem bijgesteld) Houtduif: 670 gram. Om 20u30, het was al donker, vloog er ineens een vogel
tegen het raam van het veldlab, en die bleef even versuft op de houten kist zitten: een Kwartelkoning!
Ik liep naar buiten en probeerde hem zachtjes te benaderen en te grijpen. Maar helaas was ie nog alert
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genoeg, viel achter de kist en liep er onderlangs onderuit en vloog weg langs het veldlab, de bosjes in
richting NW.  Waarnemingen: Buizerd 1
Groet, Jos en André c.s.
Donderdag 20 september 2012
Gelukkig weer een droge dag
Behoudens een buitje om 07:30 is het een droge dag gebleven. Vogels zijn er nog steeds nauwelijks,
en ook elders op het eiland is niet veel activiteit te bespeuren. Morgen dan maar...
Groet, André en Jos c.s.
Vrijdag 21 september 2012
Ça continue...
’s Ochtends staat er al meteen een stevige wind. Vogels ontbreken nagenoeg. De dag eindigt met
regen.
Met vriendelijke groet, André en Jos c.s.

Week 39
Waarin onze nijvere hoofdringer een nieuwe handsoort bemachtigt, extra vangmiddelen
opzet en zijn beheersing van het Noors bijspijkert. En na de vangst van zijn vijfduizendste
Zwartkop de weg naar de bakker maar niet kan vinden. Wel naar Van der Werff natuurlijk.
Zaterdag 22 september 2012
Hoopvol teken
Het heeft tot laat in de nacht zwaar geregend
maar de eerste ronde begint hoopvol met
maar liefst acht vogels, waaronder een paar
Roodborsten, een Gekraagde Roodstaart en een
Bonte Vliegenvanger; en geen terugvangsten.
Een Houtsnip vliegt recht omhoog naast sectie
3. Vier Blauwe reigers ploegen over het Glop
tegen de wind naar het westen. Jos en Ingrid
vertrekken met de boot van 10:30, André
van Loon draagt de ringtang over aan Bert,
Arjen en Jan en neemt met Cees de boot van
13:30. Bezoek van Martin en Tim in het kader
van het tekenonderzoek. De vraag naar het
verwijderen en opslaan van teken van vogels
blijft actueel, denk hier aan! Nu de afgelopen
weken de eerste (kleine) pannekoeken door de
kinderen opgegeten zijn, gaat het echte werk
nu beginnen! Om 14:00 een kleine piek van
Roodborst met een rondje van vijf stuks. Het
aantal kabbelt zo een beetje door de rest van
de dag. Het Glop opgeruimd, de buitenzijde gestoft en gebezemd, de ringtafel is klaar voor het zware
werk. Deze opfrisbeurt werpt meteen vruchten af, blijkbaar is het Glop weer aantrekkelijk geworden.
Om 17:00 namlijk een rondje met een leuke diversiteit aan soorten: Fitis, Tjiftjaf, Sprinkhaanzanger,
Goudhaan en Bladkoning... De volgende ronde weer maar drie vogels maar we mogen niet klagen: de
tweede Bladkoning van de dag. De avondronde nog een Bonte Vliegenvanger en Zanglijster.
Groeten, Bert, Jan, Reina en Arjen
Zondag 23 september 2012
Soortengarantie
De weerberichten waren goed en we staan dus te trappelen om te beginnen. De eerste twee rondes
lopen meteen op en er zijn dan al circa 35 vogels binnen. Vervolgens blijft het doorlopen met elke
ronde vogels. Om 11.00 uur de eerste excursie van de dag van de Stichting Vogelreizen die we
een breed pallet aan soorten kunnen laten zien, waaronder een verse blako. Om 14.00 de tweede,
reguliere, excursie met wederom veel belangstelling en goede vragen. Ook zij worden vergast op een
blako. Als gevolg een goede support van SponsorRingen, TOP!
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Opvallend van de dag is verder het hoge aantal Roodborsten. Op de baan weer Waterral gehoord;
tussen net 3 en 4 is de eerste kooi geplaatst en scherpgesteld... het is dus nu afwachten! Het is
overigens erg nat, dus mogelijk morgen nog eentje bij net 8 maar dat hangt af van de waterstand.
De overige plekken zijn te diep (ca. 25-30 cm water). De wind is nog beperkt uit het oosten, maar de
voorspelling voor de komende dagen is minder... Het wordt dus afwachten of we ons te vroeg verslikt
hebben. Vanavond laat nog een ronde voor het leegscheppen van de rallenkooi, de kruiwagen staat al
klaar.  
Ajeto! Bert, Jan en Arjen

Maandag 24 september 2012
Svartvit flugesnappar og dvergspurv
Hoewel de voorspellingen zijn dat het zuidwestenwind gaat worden, blijft er op Schier een straffe
oostenwind doorwaaien. Dit biedt, zeker na gisteren met ook de hele dag oosten wind, perspectief.
Hoewel het wel geregend heeft ’s nachts is het ’s ochtends tijdig droog en kunnen alle netten
voorlopig open blijven staan. In met name net 0, maar ook in 2, zitten veel propjes. De hele dag door
verwijderen we deze gestaag. De hele dag blijft het een flinke oostenwind, met enkele kleine buitjes.
Pas tegen de avond gaat het ook hier spoken en trekt de wind aan. We kunnen nog net de laatste
propjes en twee vogels verwijderen voordat ook hier de storm (hoewel afgezwakt) toeslaat. Hevige
regen en een krimpende wind (naar zuid) blijven tot in de avond aanwezig, maar echt noodweer wordt
het vooralsnog niet. Wel net voor de wind de netten
0, 1 en 2 gesloten om de proppen-ellende morgen te
voorkomen (dank voor de melding Evert Jan!). Door dit
weer kan Bert zijn geliefde T-shirt nog niet aan, helaas...
Voor wat betreft de vogels een opmerkelijke dag:
het aantal blijft - na de 97 van gisteren - laag (31),
maar met in totaal 19
verschillende soorten
toch erg leuk. Geen
enkel nul-rondje! De
dag begint goed met als
eerste vogel een Bonte
Vliegenvanger met een
Stavanger-ring! Het
volgende rondje levert
de eerste Koperwiek
van 2012 en wederom
een Bladkoning op. Terloops meldt Jan een Rietgors te
hebben. Deze ‘rietgors’ heeft – nadat hij uit zijn zakje
is gekropen – echter wel een erg licht ringetje om het
oog en de wangen zijn mooi roestbruin... Bert springt
een gat in de lucht: eindelijk zijn eerste Dwerggors! De
taart laat helaas nog steeds op zich wachten...  
Groet, Bert, Jan & Arjen
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Dinsdag 25 september 2012
Regen, wind en vogels
Gestart met het openzetten van de netten 0, 1 en 2. De wind is na een ontstuimige nacht, vanochtend
duidelijk zwakker geworden en waait nu uit zuidwest. In de ochtend naast het vangen druk in de
weer geweest met het ontproppen en ontbladeren van de netten. Toch is er niet veel nieuwe aanvoer
van vogels geweest. Vanmiddag ook voor het eerst een nul-rondje. Iedere dag nog een Bladkoning
gevangen (nu een terugvangst). Rond het Glop horen we meerdere Bladkoningen roepen (nieuwe?).
De hele dag weinig vogelbewegingen gezien. Zwartkoppen beginnen nu duidelijk opvetting te vertonen.
De eerste teek verzameld (Zanglijster). Zullen ze in Wageningen blij mee zijn. De waterafvoer blijkt
wel te werken maar gaat maar langzaam. Bij de weg zien we dat de sloot langs het meteoveld wel
water afvoert. Af en toe een fikse bui dus mogelijk is de aanvoer groter dan de afvoer. De polder is
ook erg nat. Ardie is nog op bezoek geweest en we hebben de komende certificeringsbijeenkomst van
aanstaande zaterdag op het Glop doorgesproken.
Groet, Arjen, Jan, Reina en Bert
Woensdag 26 september 2012
Barmhartig
Een rustige dag en hierdoor weinig te melden.
Opvallend is wel het aantal barmsijzen dat
zowel in als boven de netten aanwezig is. We
sluiten af met een Bladkoning en een Van de
Werffje.  Excursie druk bezocht: 14 m/v.
Groet, Arjen, Jan, Reina en Bert
Donderdag 27 september 2012
Zes op een rij
Het is nu nog erg stil op het Glop, slechts een tikkende Roodborst en een tokkende Fazant geven aan
dat het toch echt ochtend is. We slepen ons uit bed en starten de eerste ronde. Een verassende sprint
van Jan levert direct de eerste vogel op in netje 1. We vangen de
hele dag door enkele vogels, waaronder in de middag een heuse
Koekoek. Zo laat in het jaar is (in het Glop) nog nooit een Koekoek
gevangen... Is dit een teken? Het volgende rondje is slechts alleen
een terugvangst Houtduif, die
in 2008 door Gerrit G. uit Z. als
eerste kalenderjaar is geringd.
In de tussentijd echter geen
vangsten van dit dier(tje).
De activiteit in de bosjes
rondom het huisje neemt
wat toe, er zitten diverse
Staartmezen en Pimpelmezen
in de bomen. Dit culmineert in
een hele familie Staartmezen
in netje 5 (negen stuks), dus we
moesten spontaan
aan het werk! En
uiteraard, kwaliteit
dwing je af, wederom een Bladkoning. In de loop
van de middag zijn ook weer Waterrallen gehoord
op het Glop, dus vanavond wordt het echt rallenknallen. Gedurende de dag korte, maar soms hevige
buien. Met de halftien boot zijn Marjan van Dijk en
Dick van Dijk aangekomen, Marjan blijft en Dick gaat
samen met Reina weer naar de wal aan het einde
van de middag. Met de halfvijfboot komt Peter van de
Brandhof - onze hoop in bange dagen - ons ook nog
voor de laatste dagen versterken.  
Groet, Bert, Arjen, Peter, Jan en Marjan
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Vrijdag 28 september 2012
De kop is er af: deaud katoen
De dag begint met een bui, maar
deze is voorbij bij volledig licht. Wel
snel het eerste rondje, met slechts
een Roodborst. Dit is tekenend voor
de rest van de ochtend waarbij elke
ronde slechts één vogel oplevert.
De hoop is er echter nog dat Bert
vandaag zijn vijfduizendste verse
vogel vangt (om 12.00 uur nog 4 te
gaan). Samen met de nieuwe soort
(Dwerggors) moet dit toch een keer
leiden tot een traktatie.
Om 10.30 uur een excursie van
SVR met tien excursiegangers.
Ondanks het lage aantal vogels toch
enthousiast en we hebben uiteindelijk
enkele vogels kunnen laten zien.
Barbara heeft nog grootse verhalen
over haar bruine bank. Ook Reinoud Norden is langsgeweest, met veel geanimeerde verhalen. De hele
dag is het erg rustig, met slechts nul tot één vogel per ronde. Ook op de rest van het eiland is het
stil. Af en toe vliegen enkele Staartmezen of barmsijzen over. Om 17.00 uur staat de teller voor Bert
inmiddels op 4.998, dus het schiet nog niet echt op, maar het moet vandaag of anders morgenochtend
nog wel lukken. Uiteindelijk om 19.00 uur de 5.000ste vogel voor Bert, niet zomaar eentje, maar een
heuse Zwartkop! Dus het laatste rondje vandaag gaat niet langs de baan.
Groet, Bert, Peter, Jan en Arjen

Week 40
Waarin onze Friese Hoofdringer de strijd met de wonderen van de hedendaagse techniek
uiteindelijk wint, een nieuwe baansoort te pakken heeft en beter scoort op een bijveldje dan
op het centre court.
Zaterdag 29 september 2012
Arbeid adelt
Als nabrander van zowel gisteren als van de hele week om 23.30 uur een Waterral! Niet in de
inloopkooi maar klassiek op de bovenste spandraad van net 7. Peter kon hem met een atlethische
beweging van het draad plukken. Om 07.30 uur druppelen niet de vogels maar de certificeerders
binnen hopend op veel vogels.  Bert Dijkstra c.s.
Vandaag hebben we een certificeringsdag bij ons op het station. De groep Bert Dijkstra neemt de
ringactiviteiten waar tot de klok van 12.00 uur. Het weer voorspelt echter weinig goeds met diverse
buien ’s nachts en ’s ochtends, maar we hebben toch al enkele vogels voor de groep. De vogels
druppelen binnen, niet in grote hoeveelheden maar voldoende voor de activiteiten. Tussendoor worden
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de nodige nuttige ervaringen en wetenswaardigheden uitgewisseld. Om 11.00 uur arriveert de Friese
ploeg van de wal om de ringploeg voor deze week compleet te maken. Rond de middag wordt de
certificering afgerond. Als dank voor de gastvrijheid kregen we een mistnet overhandigd; een goede
reden om het weer eens op Schier te organiseren. Voor de eilander ringers was het dit keer een
thuiswedstrijd. Om 13.00 uur vertrekken de Zwolse Blauwvingers (ooit gehoord dat dit een bijnaam is
voor mensen uit Zwolle, maar waar dit vandaan komt??) (red: Zie hier.)
Na 11.00 uur geen neerslag van betekenis meer; wel een stevige wind. Qua vogels is het nog niet
indrukwekkend. Evert Jan komt de gelederen versterken gedurende de middag. Het laatste rondje
leverde nog twee verrassingen op, te weten een Boomkruiper en een Beflijster. Aan het eind van de
dag kwam het aantal toch nog op bijna 50, waar we wel tevreden mee waren.  
Met een hartelijke groet uit het Groene Glop, De Friese ploeg: Fokke en Fo Tuinstra, Ype en Tryntje
Albada, Catharinus Monkel, Ardie Noorman en incidenteel André Duiven
Zondag 30 september 2012
Een dag die begon met een klapper, op de paardenweide hing een
juveniele Kerkuil in het net en een eerste ronde van zo’n 25 vogels.
Het leek er goed uit te zien voor het vervolg van de dag en de
vangsten liepen ook mooi door. Catharinus vertrok met zijn wilsterspul
naar een weiland bij de boerderij van Theun. Toen hij tegen etenstijd
terug kwam kon hij melden dat hij twee wilsters had gevangen.
Misschien wel de eerste op het Schier op deze manier. Voor de
anderen was er sensatie van de eerste Bladkoning in hun carriëre. ’s
Middags was er een leuke excursie van 18 adulte betalers, 11 van een
vogelwerkgroep uit Haren en 7 via het bezoekerscentrum, Er werden
vier ringstrengen gesponsord. Waarvoor dank.
Een andere vermeldens waardige vangst was een jonge egel bij
sectie 7. Zonder te ringen maar weer losgelaten. Deze middag is de
rallenkooi bij sectie 8 geplaatst. Ze kunnen dus nu maar komen. Evert
Jan en Andre D. zijn bezig geweest om de printer opnieuw te
installeren maar dat is nog niet geslaagd. Komt nog, is beloofd.  
Met een hartelijke groet uit het donkere Glop, De Friese ploeg
Maandag 1 oktober 2012
Better let as net
Door omstandigheden buiten onze invloedsfeer is dit verslag enigszins verlaat. Deze dag zou voor
het VRS echter een bijzondere dag worden. Het begon al mooi met in
de morgen alweer een verse Bladkoning en een Vuurgoudhaan. Met
aantallen liep het ook mooi door met in totaal 37 op het eind. Maar de
KLAPPER kwam tijdens een extra ronde van 16:30 uur. Bij het invoeren
werden we aangenaam verrast. In het grofmazige net aan de buitenkant
van sectie 6 zat een vogel die ons wel even de wenkbrauwen deed
fronsen; hij zat niet in het systeem en zo’n vogel verwacht je niet direct.
Echter door
de stevige
zuidwesten
wind zaten
er meerdere
groepjes van
deze soort aan
de noordkant
van de polder
tussen de
Herdersdam
en de Duinhoeve. EEN GOUDPLEVIER.
Wij vermoeden dat een roofvogel een
aanval heeft uitgevoerd op een groepje
van deze soort en dat er op die manier een
beest in dat net terecht is gekomen. Dus
feestgedruis alom. Want als je al 20 jaar
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meeloopt in het Glop en je vangt een nieuwe soort dan is dat wel een GEBEURTENIS. André D. is
gekomen en heeft soortenlijst aangevuld zodat de Goudplevier nu officieel op de soortenlijst van het
Glop staat. ’s Avonds is Gea nog langs gekomen voor de warme prak.  
Met een hartelijke groet uit het donkere Glop, De Friese ploeg
Dinsdag 2 oktober 2012
Een gewone dag
Het wordt nooit meer zoals het gisteren was. En toch was het wel een prima dag met 46 vogels. Dus
niet ontevreden. Een aardige vangst werd gedaan door Ype, die tijdens het rondje van 19.00 uur een
ral voor zich uit zag lopen. Na een snelle sprint kon deze toch geringd worden. Om half elf kwam
Johannes onze gelederen versterken en was er bezoek van broer Pieter en zijn maat Wim. Een paar
fervente vogelaars, die ook deze keer twee strengen hebben gesponsord. Ook was er nog bezoek van
Bert Hartog met zijn vrouw. Hij had tijdens zijn studententijd een jaar in het Glop gewoond. Verder
was het een reguliere dag. Om 19.30 uur hebben we de secties 0, 1, 2, en 6 maar gesloten in verband
met de nogal dreigende weersverwachting. Maar afwachten hoe het uitpakt. Jammer dat het versturen
van het dagverslag nog altijd veel problemen geeft en daardoor niet of verminkt aankomt.  
Met vriendelijke groet, De Friese ploeg
Woensdag 3 oktober 2012
Een gewone dag
Alweer een dag om in te lijsten, in ieder geval voor kleinzoon
Johannes. Om 16.00 uur liep hij met anderen een rondje toen
hij bij sectie 6 een Buizerd ontwaarde, die trachtte het (hazen/)
buizerdpad te kiezen, maar met 28 jaar kun je zelfs een Buizerd
te snel af zijn en zo geschiedde. Uit de biometrie bleek dat
het een eerste kalenderjaar man was. Geringd, gemeten en
willen wegen maar de voeding van het nieuwe weegtoestel was
nergens te vinden. Jammer. Vanmiddag was er de excursie van
4 mensen die erg geinteresseerd waren in ons werk. Verder
was het een dag met vooral veel variatie in het weer: zon en
regen, onweer en harde wind. Maar omdat de berichten voor
de komende nacht en ochtend er goed uitzien, hebben we maar
besloten om de netten niet te sluiten. We hopen dat de dag van
morgen ons wat meer vogels zal brengen.  
Met een hartelijke groet uit het donkere en koude Glop, De
Friese ploeg
Donderdag 4 oktober 2012
Onkunde is geen doodzonde
Allereerst wil ik iedereen bedanken voor positieve reacties op de vangst van een Buizerd. Het
was volgens kenners een eerste kalenderjaar man en dat is als zodanig verbeterd in de lijst.
Verder verliep deze dag gezapig zonder echt hoogte punten. Na de middag is André D. nog langs
geweest en heeft uitgelegd hoe het filter nu werkt. Ook hebben wij het snoertje van de andere
weegschaal gevonden. Het totaal aantal vogels bleef steken op 26. In verband met de te verwachten
weersomstandigheden hebben we maar besloten om de secties 0, 1, 2 en 6 te sluiten. Morgen zien we
wel weer.  
Met een hartelijke groet voor een ieder, De Friese ploeg
Vrijdag 5 oktober 2012
Als de rallen vallen, laat dan het geluid maar knallen
De eerste ronde in de stromende regen leverde meteen al twee rallen in dezelfde kooi op en later
konden we er nog één aan toevoegen. Dus goede hoop op grote vangsten voor onze opvolgers. Verder
was het deze dag echt het bij elkaar sprokkelen van die enkele vogel die in het Glop rondzwierf. Na de
middag werd het gelukkig weer droog en konden de secties 0, 1, 2 en 6 weer worden geopend. Toen
werden werden er bij het openen van sectie 6 ook Kepen gehoord op de paardenweide. De wind nam
wel wat toe maar dat hebben we maar voor lief genomen. Het totaal van deze laatste dag van ons
eindigde op veertien. Een mager resultaat. Wij hopen dat onze opvolgers meer succes hebben. Verder
was deze week voor Catharinus en mij (Fokke) een mijlpaal. Het was voor het twintigste jaar dat we
zelfstandig geringd en ook meegeholpen hebben. In totaal zijn we dus bijna een half jaar in tijd bezig
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geweest bij deze ringgroep. We hopen dat het geen eindpunt wordt. Ook is Catharinus druk in de weer
geweest met zijn wilsterspul. Tachtig werden gevangen, twee hervangsten en 78 werden er geringd. In
kringen van deze ringers een goed resultaat, omdat door weersomstandigheden niet altijd kon worden
gevangen.  
Wij groeten iedereen uit een koud en winderig Glop, voor de laatste keer dit jaar, De Friese ploeg.

Week 41
Waarin onze hoofdringer gespannen de beloofde koolmezeninvasie afwacht en een nieuwe
manier vindt om waterrallen te arresteren.
Zaterdag 6 oktober 2012
Als de rallen vallen, laat dan het geluid maar knallen
De dag begon goed met drie rallen uit de kooi bij 8 en met het rondje van 9 uur hingen er zo waar 6
Koperwieken in het net. Bovendien was er nog een late Tuinfluiter. Bij de overname stond de teller op
21 stuks. Henri en Kees namen het stokje over van de Friezen. Op de veerdam kon nog het laatste
nieuws tussen beide ploegen worden uitgewisseld. Op het Glop wachtte Ardie ons op met koffie
en koek. Onderweg naar Schiermonnikoog regende het aan één stuk door. Op het moment dat de
veerboot aanlegde stopte het met regenen en begon zowaar de zon te schijnen, om de rest van de
dag (bijna) niet meer te verdwijnen. Het was soms zelfs warm te noemen. Gedurende de dag was
duidelijk aankomst van Koperwiek waar te nemen en hoorden en zagen we ook regelmatig Zanglijsters
en Kepen overkomen. Overdag vingen we ze bijna niet, maar tegen de schemering was het met de
Koperwieken ‘plukken’ geblazen. De herfst is dus echt begonnen. We eindigden met 38 Koperwieken.
Toch niet slecht te noemen. Onze webmaster heeft ons nog even gezelschap gehouden en wist te
melden dat we een Zwarte Mees hebben gevangen, herstel: hadden gevangen. Oftewel: deze wist
al bij het uithalen te ontsnappen. Aan het einde van de middag kwam nog een oud-leerling van
Ardie met haar vriendinnetje langs om een verzwakte Huismus te brengen. Ze hadden deze kunnen
oprapen, hetgeen niet verwonderlijk was, want het beestje was letterlijk vel over been (vliegspier
0). Ondanks onze goede verzorging (beschutte doos, brood en water) heeft dit beestje de nacht
niet gehaald. De Huismus wacht nu in de vriezer om haar bijdrage aan de wetenschap te leveren
(Naturalis). Vermeldenswaard is nog de vangst van een tweetal Houtduiven in sectie 6. Deze lieten zich
keurig oppesten vanonder de eikenbomen vandaan tot in het net.
Kees en Henri
Zondag 7 oktober 2012
De zevende ooit op de zevende van de tiende
Voor het vertrek van de eerste ronde viel er nog een klein kort buitje. De eerste ronde leverde tien
vogels op, waaronder een zestal Koperwieken en een Waterral. Bij terugkomst van de eerste ronde zat
Reinoud al op ons te wachten om ons de rest van de dag gezelschap te houden. In de ochtend kwam
ook Wim Meijering ons met een bezoekje vereren. Het was beduidend rustiger qua Koperwieken dan
gisteren. Er zat veel minder beweging in de lucht. In de ochtend werden we bij terugkomst van een
ronde verrast door een volledig gestripte bout met een 4,2 mm. ring in sectie 1 (in de bocht). Slechts
op basis van het ringnummer konden we het kreng op soortnaam brengen. Leo en Emmie arriveerden
met de ochtendboot van 09.30 uur, zodat we op volle ‘oorlogssterkte’ zijn om de Pimpelmezen,
Koolmezen, Vinken en andere invasieve soorten het hoofd te bieden. Vooralsnog lijkt het erop dat we
hier iets te vroeg mee zijn :-), want de vangsten zijn nog niet om over naar huis te schrijven.
De excursie werd bijgewoond door 8 adulten, waaronder de ouders van Sabina die mij eerder in
augustus samen met de Calidris-ploeg door de week
heen sleepte :-). Gelukkig konden we tijdens de
excursie nog enige vogels tonen, waaronder leuke
soorten als Bokje en Sperwer. Het Bokje liep te
foerageren op het inmiddels bemodderde pad tussen
sectie 5 en 6 en werd door Leo en Reinoud opgepest
naar het eerste grofmazige net in sectie 6. Een leuke
vangst en onze zevende ooit. Aan het eind van de
excursie werden nog 5 ringstrengen gesponsord,
waarvoor dank. De middag sukkelde verder wat door.
We hebben nog geprobeerd om het rallengeluid weer
enigszins acceptabel te laten klinken, maar tot op heden
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is dat nog niet gelukt. Het lijkt haast wel een kabelbreuk te moeten zijn, want de verbindingsstukken
in het terrein zien er goed en droog uit, de speakerboxen zijn verwisseld, evenals de contrastekker.
Morgen nog even proberen om in het dorp een nieuwe stekker op de kop te tikken, want misschien is
dat wel het euvel. Enfin: we zijn er nog wel even mee bezig. Ook hebben we een tweetal netten in de
opstelling moeten vervangen, omdat deze compleet gaar waren. Kortom: het sponsorgeld van vandaag
is weer ruimschoots uitgegeven. De avondopleving waar we eigenlijk al niet meer op durfden te hopen,
leverde toch nog veertien Koperwieken op, alsmede twee verse Merels.
Kees en Henri
Maandag 8 oktober 2012
Weinig bladval
De dag begon als een mooie stille heldere ochtend zonder mist en vrijwel geen dauw op de netten.
Onze eerste ronde leverde een tiental vogels op en de tweede vrijwel evenveel. Er was aanzienlijk
minder hoorbare en zichtbare trek op deze ochtend. We hoorden geen enkele Roodborst of Heggenmus
en die vingen we ook niet. Vreemd voor een tweede week van oktober. We hoorden één maal een
oeverpieper overkomen. Ook voor het eerst een paar Kramsvogels die zichtbaar overkwamen. Aan
het eind van de ochtend hoorden en zagen we een Bladkoning in het bos rechts van sectie 1. In sectie
zeven hing ’s middags een exemplaar. In het tweede deel van de ochtend kwam hoog vanuit oost een
Slechtvalk als een steen naar beneden en verdween in het bos. Er was wel paniek onder duiven en
mezen maar er gebeurde verder niets merkbaars voor ons. Evert Jan kwam ons assisteren en deed
zijn eerste verrichtingen aan de ringtafel. Af en toe kwamen er nog kleine groepjes Koperwieken
over, maar deze leverden in de laatste avondronde geen vangpiek op. We hebben de plaatselijke
middenstand gesponsord met de aanschaf van een paar stekkers, contrastekkers en vaseline. Gelukkig
is het rallengeluid vannacht gerepareerd. In de middag zakte het vrijwel geheel in. Deze tijd is nuttig
gebruikt met het plaatsen van twee nieuwe rallenkooien. Eén bij sectie 4/5 in de knik links en één in
sectie 3 voor de kruising rechts. We hopen dat de twee extra kooien, die mooi in niet al te diep water
staan met ondersteuning van het nu goede geluid het aantal rallen morgen zal opvoeren. In beide
bestaande kooien vingen we vandaag totaal zes verse rallen. Terwijl dit verslag wordt gemaakt roept
de Kerkuil naast ons en raast er nog een maaimachine in de polder. Het is windstil en er zit al dik dauw
op de netten achterin.  Morgen weer zo’n mooie dag maar dan met wat meer vogels?
Kees en Henri
Dinsdag 9 oktober 2012
Het was vandaag één voor één
In de loop van de nacht was er weer wind opgestoken dus de dauw was vanmorgen de dauw op de
netten geheel verdwenen. Het was heel stil in het Glop. Er was alleen wat geluid te horen van kraaien
en Winterkoningen, verder helemaal niets. De eerste ronde was spectaculair: 2 retourtjes en 3
Waterrallen. We hadden ons gisteren in het zweet gewerkt om twee nieuwe rallenkooien te plaatsen.
Vangen we twee van de drie rallen in de netten van sectie 6!! Het bleef verder geheel rustig in het
Glop. Rondjes bestonden regelmatig uit een enkel vogeltje. We zagen een Havik boven het Glop en
af en toe nog een paar boerenzwaluwen. Tenminste twee roepende Bladkoningen hielden ons scherp,
maar we konden ze niet op de lijst verwelkomen.  Hiermee is ongeveer alles wat er te vertellen valt is
ook overgebracht. Morgen nieuwe kansen...
Kees, Leo en Henri
Woensdag 10 oktober 2012
Het lijkt wel september
De dag begon rustig maar wederom zonder veel dauw. De wind hield zich rustig, maar rond 7:00 uur
was er een buiengebiedje dat het Glop net schampte. De lucht was direct bij het eerste licht gevuld
met talrijke roepjes van lijsterachtigen. Zowel Merel als Zanglijster maar vooral Koperwiek. Van die
eerste golf vogels pakten we er een aantal: in totaal 17 vogels. De tweede ronde was al direct flink
minder met vooral wat kleinere soorten als Zwartkop, Kleine Barmsijzen en Winterkoningen. Ook
vandaag ontbreekt de Roodborst vrijwel geheel. Er bleef flinke doortrek van honderden Koperwieken,
maar veel verder dan een poosje in de boomtoppen kwamen ze niet. De gehele ochtend zaten er
ook grote aantallen in het bos ten noorden van sectie twee. Begin van de middag waren deze als
bij toverslag ineens allemaal verdwenen. In de ochtend hoorden we op twee plaatsen roepjes van
Bladkoning. Ook in de middag waren ze te horen. We vingen drie verse vogels en er was een
terugvangst van een paar dagen geleden. Ze waren alle vier in prima conditie met vet. De gehele dag
waren er groepjes barmsijs in de lucht maar we vingen er minder dan de afgelopen dagen. Al vroeg
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in de ochtend waren er talrijke Kepen maar nauwelijks
Vinken. We vingen pas tegen de avond de eerste Keep
van het seizoen en in dezelfde periode van de dag een
paar Vinken. De Waterrallen deden het goed, nu ook in
de kooien. Het aantal is wat hoger als gevolg van een
experiment om de nacht bij de netten te blijven posten
om te zien hoe en hoe laat de Waterrallen in de netten
belanden. Dat bleek deze tamelijk heldere en windstille
nacht kort na middernacht te gebeuren en daarna
niet meer. Dit experiment leverde vier Waterrallen op
en daarnaast ook een verse Kerkuil en een hervangst
van een eigen Houtsnip. Ook meenden Kees en Henri
een velduil langs te zien komen. Roofvogels waren
er vandaag vrijwel niet. Eenmaal een Sperwer en de
slapende Buizerd werd vlak voor donker ook weer vlak
boven het Glop gezien. Een keer of vier passeerden
kleine groepjes Watersnip het Glop van oost naar west.
Nog steeds weinig ganzen in de polder. Vanmorgen
vroeg passeerden wel drie Nijlganzen. In de laatste
avondronde vloog nog een Houtsnip op bij sectie 0. De
door ons veronderstelde avondpiek van Koperwiek die
het Glop als slaapplaats wilden gaan gebruiken, bleef vandaag geheel uit. Wel was er flinke wegtrek
van Koperwiek waarneembaar. De excursie omvatte 14 deelnemers (3 juvenielen en 11 ruim boven
het eerste kalenderjaar) die met zeer veel interesse onze verhalen en verrichtingen volgden. Er waren
gelukkig aardige soorten, waarbij een Houtduif de show stal.  Uiteindelijk kwamen we tot 22 soorten,
het leek wel september, maar de koninkjes zorgden voor voldoende oktobergevoel
Kees, Leo en Henri
Donderdag 11 oktober 2012
Hebben we de eerste kooltjes uit het vuur?
Een heldere, vrijwel windstille ochtend met vorst aan de grond. De netten in de rietsecties waren zwaar
van de dauw, maar ze bevroren gelukkig niet. Veel trekroep van vooral Merel en Koperwiek. Vrijwel
alles ging hoog over, maar kleine groepjes van Merel en Koperwiek vielen in. Ook Kepen en voor het
eerst Vinken kwamen binnen. De eerste rondjes bleven mager met alleen in sectie 4 als verrassing
een paar Goudhaantjes. Er was voor het eerst ook duidelijk aankomst hoog uit noord van Ganzen.
Brandgans, rotgans, grauwe gans en later op de dag ook kolgans, maar geen van de soorten in grote
aantallen. Al vroeg in de morgen lieten zich enkele Bladkoningen horen vooral bij de ringtafel maar
ook aan het kruispunt van 7, 8 en 3. De rallen lieten het in tegenstelling tot onze verwachting min of
meer afweten. In de middag kabbelde het een klein beetje door. De Bladkoningen bleven roepen maar
op één retourtje na bleven vangsten uit. In de late namiddag waren er ineens Koolmezen achterin
sectie vier. Eerst een paar, maar later een flink aantal met een totaal van 24. Allemaal met vet 1 of
2. Dat was in een half uurtje dus een kwart van het jaartotaal tot nu toe! Een van de vogels betrof
een hervangst NVO. Hij komt ook niet uit de zeereep. Wellicht is het een Koolmees geringd door
Ardie Noorman. In de avondronde werden nog een paar Merels en Koperwieken gevangen, maar het
overgrote deel van de vogels leek snel te vertrekken. Veel vermeldenswaardige doortrek was er niet.
Er verschenen wel regelmatig kleine groepjes boerenzwaluwen die vaak ook even later weer waren
verdwenen. Opnieuw wat Watersnippen en een paar groepjes veldleeuwerik. Rond het gebouw was het
opvallend druk met rondscharrelende vogels. Wat daarbij opviel was een klein groepje zwarte mezen.
De gehele middag waren er ook Goudhaantjes en één of twee Bladkoningen. De afgelopen nacht is
het rallenexperiment voortgezet. Het resultaat leek in dezelfde richting te wijzen. Waterrallen komen
rond middernacht aan of even later, maar in de nanacht helemaal niet. Het was vochtig en koud en de
maan kwam achter de bosjes vandaan. Redenen om te stoppen, want we zagen dat Ransuil en Kerkuil
de netten goed konden zien. Er werd deze nacht alweer een Houtsnip gevangen en uiteindelijk slechts
twee Waterrallen. Een Waterhoen boven op de bovenste draad kon helaas niet gepakt worden. We zijn
benieuwd naar morgen. Brengt de nieuwe dag ons meer mezen? Bovendien ligt er vannacht al een
langgerekt regenfront noord - zuid over de gehele Noordzee en over het zuiden van het land. Dat front
bereikt ons naar verwachting pas in de middag met regen terwijl het in Noorwegen en Denemarken
evenals vandaag nog mooi weer blijft. De fall van twee jaar geleden zweeft door onze hoofden.
Kees, Leo en Henri
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Vrijdag 12 oktober 2012
Regen en wind en toch ook véél vogels
Een dag met wisselende beelden. We begonnen bewolkt maar droog en met opvallend genoeg weinig
waarneembare lijstertrek. In de eerste rondes wel wat Merels en Zanglijster en enkele Vinken. Meest
opvallend was de doortrek van vooral brandgans en kolgans. De tweede ronde leverde direct al een
clubje Koolmezen op in sectie 4. Bijna allen dames met vet 2. We waren voorbereid op de komst van
een front met intensieve regen, maar het kwam sneller
en de regen was ook direct stevig. Terwijl we bezig
waren de netten met een snelle ronde leeg te maken
bleven er in de regen Koolmezen invliegen. Dit leverde
een stroom van mezen op die vooral centraal uit het
terrein kwam. Voor het middaguur waren er al ongeveer
30 Koolmezen geringd. Er zaten af en toe wat andere
soorten bij zoals een Vuurgoudhaan en enkele Vinken.
Nadat het droog was geworden rond 13.30 uur zakte
het aantal vogels wat terug maar regelmatig waren
er ook rondjes met weer een piekje. Toen het aan het
eind van de middag opnieuw intensief ging regenen
verschenen er ook weer flinke aantallen Koolmezen.
De teller stopte uiteindelijk op 67 verse mezen en 5 retourtjes. Dat waren allemaal Koolmezen. We
vingen vandaag slechts twee retourtjes Pimpelmees. De laatste ronde in het schemerdonker terwijl
we de bossecties aan het sluiten waren vanwege de toen al flink opstekende wind, vingen we nog een
Sprinkhaanzanger, de vierde van dit jaar. In de laatste ronde zaten toch nog weer wat Koperwieken,
Vandaag slechts drie Waterrallen. Het rallenexperiment werd ook vannacht nog doorgezet. Het
leverde geen enkele ralvangst op. De indruk dat rallen rond middernacht aankomen werd opnieuw
bevestigd. Er werden er meerdere in de netten gezien, maar ze waren er ook zeer snel weer uit. De
dag eindigde met het in de stromende regen sluiten van de bossecties 1 en 2 en het grootste deel
van 6. Intussen stonden er wel 115 verse vogels en 9 retourtjes op de teller. Tot nu toe de beste
dag van dit jaar. We zullen de geslachtsverhouding van gisteren en vandaag onder de Koolmezen
eens even turven. Gisteren en vanmorgen vrijwel voortdurend eerste kalenderjaar dames. In de
laatste groep van vandaag zaten ineens opvallend veel mannen. De aardwetenschappers van de VU
hebben bij ons overnacht. Ze hebben zich echter weg laten regenen. Voor onderzoek naar zoute en
zoete grondwaterstromen op het groene strand in verband met de specifieke vegetatie op sommige
plaatsen, komen ze later ook in het Glop terug. Veel waarnemingen anders dan ook in de heftige
regen doorvliegende ganzen, vooral Kolganzen, hebben we vandaag niet gedaan. Inmiddels zijn we er
in geslaagd de printer te installeren en dat maakt het doorbladeren van onze jaargeschiedenis weer
gemakkelijk mogelijk. Onze vaste bezoekster kwam op bezoek voor onder andere een Bladkoning. Dat
werd ook door ons gehoord. We kwamen er niet achter of er nu nog meerdere waren en de al dan niet
geringde status van de waargenomen vogel bleef ook ongewis. Er was kortstondig bezoek van familie
van Leo. De regenmeter bevatte na de regen van vanmorgen 6,5 mm en na de middag- / avondregen
was dat 14,5 mm geworden. Het is weer aardig baggeren door het Glop.
Kees, Leo en Henri

Week 42
Waarin onze inmiddels toch wat ongeduldige Hoofdringer de vogels uit de lucht probeert te
kijken (wat ook niet hielp) en de rallen dan maar van de spanlijnen plukt.
Zaterdag 13 oktober 2012
deux
один и один deux
Na de stromende regen van gisteren en de tijdelijke harde wind was het vanmorgen
opnieuw rustig en helder weer zonder dauw. Direct voor de eerste loopronde hebben
we alle gesloten netten weer kunnen openen. Er was weinig trekbeweging te horen.
Alleen Zanglijsters en wat Merels lieten zich horen. De eerste rondes leverden dan
ook niet zo veel op. In de eerste rondes werden ook al direct een paar ongeringde
Koolmezen gevangen. In het midden van de ochtend hingen in sectie 4 twee
Koolmezen waarvan één een blinkende nieuwe ring had, maar met een lang nummer
zonder letters: MOSKVA! Tot het begin van de middag druppelde het lekker door
met een goede variatie aan soorten en ook een redelijke spreiding door het terrein.
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Bij het begin van de merendeels lichte regen kwamen de mezen ineens weer in
beweging en vingen we in twee flinke golven het overgrote deel van alle Koolmezen
van deze dag. Het accent lag opnieuw in sctie 4 maar ook in 7, 8 en 9 werden
Koolmezen gevangen met daar tussen ook enkele Rietgorzen en Pimpelmezen. We
hoorden ook steeds een of twee Bladkoningen roepen en we vingen in sectie 7 een
retourtje en later in 8 samen met twee Goudhaantjes nog een verse. Tijdens de
tweede golf Koolmezen hingen er in sectie 5 ook twee barmsijsjes waarvan één adult
mannetje een BRUSSEL-ring droeg!
In de avondronde hingen er naast een paar Merels opnieuw een aantal Koolmezen
in de netten. We kwamen vandaag totaal op 52 verse Koolmezen en 3 hervangsten.
In de laatste rondes werd het aantal soorten nogvergroot door de vangst van een
Gekraagde Roodstaart man en een Groenling vrouw en vier Vinken. We sloten op deze wijze een
mooie afwisselende vangdag af met 103 verse vogels in 19 soorten en 12 retourtjes bestaande uit 8
soorten. De ganzen zijn inmiddels echt terug in de polder. Ook vandaag nog aankomst van rotgans,
brandgans en kolgans. We zagen een man Sperwer jagend langs sectie 8 gaan. Boven de ringtafel
kwam een Grote Gele Kwikstaart over richting west. Het experiment is vannacht niet doorgezet en
vanmiddag hebben we de uiterlijke kenmerken voorlopig weggehaald. Aad en Henri zijn vanmiddag
met de middagboot vertrokken. Ook de vangploeg van de wadvangers deelden in de taart vanwege de
MOSKVA-Koolmees. Enkele familieleden van Leo kwamen ’s middags aan de ringtafel kijken en kwamen
in de Koolmezen terecht.
Kees, Leo en Henri
Zondag 14 oktober 2012
Regen en wind brachten geen Koolmezen meer
Het was droog in de vroege ochtend maar dat bleef het niet lang. In de eerste drie ochtendrondjes
vingen we 25 vogels met een afwisselend palet. Voor het eerst zaten daar een drietal Roodborsten
tussen. In de bosdelen van het Glop hoorden we Goudhaantjes en daar vingen we er ook een paar van.
Er waren opmerkelijk veel Merels en Zanglijsters in de lucht zichtbaar en relatief weinig Koperwieken.
Met de komst van de wadvangers Wim Fokker en Koos van Ree werd ons duidelijk dat er elders op
het eiland juist duizenden Koperwieken waren. Die bleven wat rondvliegen en er kwamen later op de
ochtend ook wel groepen over het Glop, maar ze kwamen niet in het Glop. Deze grote groepen zijn
zonder dat wij daar veel van merkten in zuidelijke richting van het eiland vertrokken. In de eerste
rondes waren ook Koolmezen verspreid door het terrein in de netten, maar geen grote aantallen.
Wel waren deze mezen weer overwegend geen lokalo’s met vet 2 of 3. We vingen in sectie 7 het
mannetje Gekraagde Roodstaart van gisteren terug. Verspreid over de dag vingen we ook weer totaal
5 Rietgorzen. In sectie 7 zagen we drie Bladkoningen vlak over het net vliegen. Eentje belandde
uiteindelijk in het net, onze zevende Bladkoning in de afgelopen week.. In de stromende regen die
vandaag een paar keer optrad bleven de Koolmezen afwezig. In de beide laatste avondrondes werden
nog weer wat meer lijsters gevangen dan we dachten. Daaronder waren weer Zanglijsters en vrijwel
in het donker ook nog een paar Koperwieken. De Koolmezen ontbraken in deze laatse rondes in
tegenstelling tot de afgelopen dagen dit keer geheel. Aan waarnemingen kunnen we melden dat er
ook vandaag soms in de regen aankomst was van Brandganzen die nu met honderden in de polder
zitten. Opmerkelijk was de doorkomst van drie grote lijsters. De Havik liet zich een paar keer zien
evenals een vervelende lapjeskat. De rallen lieten het geheel afweten vandaag. Heeft het uitzetten
van het geluid gisteravond toen het hard regende daar mee te maken?? Aan het begin van de avond
regent het nu opnieuw stevig. We laten ook nu het geluid maar achterwege. Vandaag opnieuw bezoek
buiten de excursie om. Ook Wim en Koos kwamen langs want hun wadvangpogingen werden door
met name de veel te harde wind gefrusteerd. Met hen kwam een student mee van de herdershut die
het bij ons ook wel eens wilde zien en een onderzoekster die de kontakten tussen wetenschappers
en beleidsmakers op het terrein van natuuronderzoek bestudeerde in opdracht van de Europese
Commissie. Gelukkig konden we al deze bezoekers en ons zelf weer van koffie voorzien met behulp van
een koffiezetapparaat van Ardie en Gea. Een nieuwe is in bestelling. De excursie omvatte 5 adultjes
die hun tijd geinteresseerd volmaakten en twee strengen afnamen. Morgen graag wat minder wind en
regen.
Leo en Emmie Oudejans en Kees van Kleef
Maandag 15 oktober 2012
Zelfs de Koolmezen laten het afweten
De dag begon met een wisselende bewolking en een stevige wind. De eerste twee rondjes leverde
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het gebruikelijke palet op van Merel, Zanglijster, Koolmees en een paar verrassingen. Vandaag was
dat onder andere een nieuw mannetje Gekraagde Roodstaart en een Grote Bonte Specht. Er waren
wel aardig wat Merels en Koperwieken in de lucht. De meeste Koperwieken gingen door en Merels zijn
snel weer uit de netten als je er niet direct bij bent. In de loop van de dag kwamen er steeds een paar
Koolmezen bij en af en toe een paar Rietgorzen of Goudhaantjes. Het kabbelde de gehele dag wel wat
door. We vingen opnieuw een wat eerder door ons geringde Bladkoning terug. Terwijl deze Bladkoning
in het zakje hing, hoorden we nog een tweede en een derde Bladkoning roepen. Er zijn dus nog steeds
meerdere exemplaren in het Glop aanwezig. De gewone soorten blijven ons verbazen door afwezigheid.
Vandaag geen enkele Roodborst en één Zwartkop blijft ons verbazen voor een dag in de tweede week
van oktober. We hebben vanwege de combinatie van harde wind en regen van de afgelopen nacht
het rallengeluid weer uitgezet. Opnieuw waren rallen schaars. Slechts één keer zaten er twee rallen
tegelijker tijd in de kooi bij sectie 8. De avondronde leverde Merels op en een aantal Koperwieken. De
waarnemingen van doortrekkers in of boven het terrein blijven beperkt. We zagen twee keer een
Sperwer in het terrein jagen en troffen in het tweede deel van de middag een dode Keep in het net
aan, die waarschijnlijk was geslagen door een Sperwer. Hij zit nu in de vriezer. Kepen waren vandaag
relatief talrijk boven het terrein. Talrijker dan Vinken, maar we vingen geen enkele Keep en slechts één
Vink. De brandjes in de polder worden steeds talrijker. De slaaptrek naar het water achter de zeereep
was vanavond spectaculair. De wadvangers kwamen met de ziel onder de arm op het Glop kijken hoe
het hier was. De wind was en bleef te sterk voor een succesvolle poging tot steltlopervangst. Onze
voorzitter bracht een aantal stevige balken met de fietskar, omdat hij verwacht dat de paddestoelen
ons Ebelbruggetje snel zullen ondermijnen. Overigens was het VRS vandaag een zoete inval. Wim
wijdde Anne Maria Krieg in het ringwerk in met het oog op haar aanstaande vertrek naar Oman. Evert
Jan oefende zijn handvaardigheid met vogels op Koolmezen en Rietgorzen. Peter Alblas wilde ook een
aantal soorten nader bekijken en vooral de vetgraad van de Koolmezen leren bepalen. Daar tussendoor
kwamen nog een paar familieleden van Leo kijken en die sponsorden ons met een ringstreng. Terwijl ik
dit verslag schrijf is het opnieuw gaan regenen, maar morgen zal het weer overwegend droog zijn net
als vandaag. Morgen zou het nog harder gaan waaien dan vandaag. Kees vindt dat prima want hij zit
nog steeds te wachten op zijn eerste Beflijsters.
Leo en Emmie Oudejans en Kees van Kleef
Dinsdag 16 oktober 2012
Meer blad dan vogels
De dag begon bewolkt en al direct met een stevige wind uit zuid. Weinig aankomst van lijsterachtigen.
Het meest zichtbaar en hoorbaar waren Zanglijsters en daarnaast Kepen. De eerste rondjes waren
weinig spectaculair maar kenden wel een redelijk grote variatie aan soorten. Al vroeg waren er op
meerdere plaatsen goudhanen te horen en te zien. De
Koolmezen lijken van het eiland, in elk geval uit het
Glop verdwenen. Alleen de lokalo’s laten zich horen
en zien, maar zich niet meer vangen. We vingen
vandaag slechts vier verse Koolmezen en vingen er
drie retour. De dag laat zich karakteriseren als zeer
afwisselend. Korte felle buien met regenbogen wisselden
af met mooie opklaringen. Door de harde wind was
het afwisselingstempo ook hoog. Dat was overdag
ook met de vangsten zo. Rondjes van één of twee
vogels werden afgewisseld met rondjes waarin ineens
tien vogels of meer konden worden meegenomen
naar de ringtafel. Echt opvallende vangsten waren er
vandaag niet. Twee Vuurgoudhanen en de hervangst
van een Gekraagde Roodstaart waren het meest
vermeldenswaard. De meeste lijsters waren van een mindere conditie dan de afgelopen dagen.
Vooral de Zanglijsters waren bijna alle vijf maar matig van conditie. We draaiden vannacht wel
weer rallengeluid. Er waren vandaag wel een paar rallen te horen en we vingen één verse en één
retourtje. Aan de ringtafel was het vanmorgen weer druk. Dezelfde opleidingsdoelen als gisteren
werden weer nagestreefd. Er werden te gelijker tijd naast de ringtafel een serie nestkastjes in elkaar
getimmerd... We besloten in de loop van de morgen sectie 6 met uitzondering van de twee grofmazige
netten te sluiten. Elke ronde vol met blad en zonder vogels gaat vervelen. Met vijf mensen was de
sectie snel schoon en ingebonden. Daarna was met acht mensen koffie met appeltaart van Wim Fokker
een prima en gezellige afronding. Daarna werd het weer wat rustig in het Glop. De windverwachting is
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overigens voor de wadvangers nog steeds niet goed. Zij zullen wellicht morgen opnieuw zien of ze hier
nuttig en aangenaam kunnen vertoeven. Boven het Glop werden vandaag een aantal keren roofvogels
gezien. Dat ging om twee Buizerds en twee Sperwers. Het leek er op dat het steeds dezelfde vogels
waren. Er werd weer twee keer een overvliegende grote lijster gezien. De boerenzwaluwen waren
nog steeds niet allen weg. Zowel bij de ringtafel als naast sectie 7 werden verspreid over de dag
meerdere malen roepjes van Bladkoning gehoord. Morgenmiddag is de reguliere excursie en voor
donderdagmorgen hebben zich ongeveer 20 jeugdbonders aangemeld.
Leo en Emmie Oudejans en Kees van Kleef
Woensdag 17 oktober 2012
Wie het kleine niet eert...
Ook vandaag begint de dag helder en relatief rustig. De wind is in de loop van de nacht gaan liggen.
In de eerste twee rondjes wordt de trend van de dag al direct zichtbaar. Weinig lijsterachtigen laten
zich horen en zien. We treffen echter een keur aan kleine vogels in de netten aan. Dat blijft eigenlijk
de gehele dag ook zo. Het resulteert in een dagtotaal van 78 verse vogels verspreid over 16 soorten.
Aan retourtjes werden er 24 gescoord waaronder nog
7 andere soortjes, dus totaal 23 soorten vogels. Onder
dit aantal zat opnieuw een retourtje Bladkoning van
enkele dagen terug. Het meest opmerkelijk vonden
wij een volvette zeer late Tuinfluiter van 26,5 gram
met vet 4 en via Kaiser vetgraad 6. Kleine Barmsijs
met acht verse en één hervangst, Rietgors met acht
verse en één hervangst en zeven Goudhaantjes en
vier retourtjes waren goed vertegenwoordigd. Het
rallengeluid heeft ’s nachts gedraaid, maar het
leverde slechts één verse ral op. We zijn er vrijwel
zeker van dat in het riet van sectie vier een roerdomp
rondscharrelt. We hebben een glimp van een bruine
vleugel gezien, maar verder kwamen we niet. We
zagen ook een Waterhoen op het pad lopen, maar
deze vogel vloog uit het terrein weg zonder het net te raken. Op twee plaatsen hoorden we een
Bladkoning al ’s morgens vroeg roepen. Verspreid over de dag en verspreid door het terrein vingen we
weer 14 verse Koolmezen meest met vetje 2. In de laatste avondronde bleken er toch nog een aantal
Koperwieken te willen slapen. We vingen er totaal 14 en ook totaal 11 Merels. Sommige met vleugels
langer dan 130 mm. Ook de laatste Koperwieken die we vanavond vingen waren gemiddeld groter dan
van de afgelopen dagen. Een vleugellengte van 129 mm was de uitschieter die zelfs niet binnen de
marges van het invoerprogramma viel. Een vrouwtje Sperwer werd twee maal in het terrein gezien en
onze vaste bezoekster uit Groningen meldde een Grote Gele Kwik overvliegend.
De Brandganzen in de polder zijn op sterkte gekomen. Ook een vijftal Roodhalsganzen zitten er
weer tussen. De slaaptrek is steeds imposant. De cursiste was weer actief bij de ringtafel en aan de
netten. Intussen heeft Koos van Ee met een beetje ondersteuning het gehele brugdek vernieuwd met
kastanje houten balken. Volgens verwachting kan de Brug van Ebel weer zeker tien jaar mee, ook voor
transport van gewonden in de kruiwagen. Kees wilde het al uitproberen door languit in de modder
te vallen. Als beloning kon Koos zijn eerste Bladkoning van dit jaar aan de ringtafel verwerken. Alle
bezoekers brachten eigen goede gaven voor bij de koffie mee. De ringtafel was tijdelijk geheel vol
met versnaperingen. Juist op dat moment kwam Ardie met het nieuwe koffiezetapparaat aan...
Ardie en Gea bedankt voor de snelle leverantie! Het bezoekerscentrum meldde de komst van 24
excursiegangers. Er kwamen er 25, waaronder 7 juvenieltjes. Zij konden geboeid luisteren naar onze
verhalen met daarbij een voldoende aantal verschillende soorten. Het leverde vier sponsorbijdragen
op. Met de avondboot kwam Aad v d Kamp weer terug ter ondersteuning bij de laatste dagen van deze
vangweken.
Leo en Emmie Oudejans en Kees van Kleef
Donderdag 18 oktober 2012
De rallen gaan nu echt knallen
De dag laat zich kenmerken door lange perioden met druilerige en soms wat hardere regen. De nacht
was droog geweest met weinig wind. Ons rallengeluid had z’n effecten. Al direct vingen we soms
meerdere rallen in één kooi en als we dan na tien minuten weer langs liepen, zaten er soms weer twee
nieuwe rallen in. Het dagtotaal voor Waterral eindigde op 20 stuks, die allemaal vers waren. In de
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eerste rondes ontbraken de lijsters vandaag vrijwel geheel. Nog duidelijker was dat in de avondronde
van 19.00 uur. Géén enkele vogel! Er waren vandaag aanzienlijk minder barmsijsjes in de lucht. In
tegenstelling tot Vinken die soms in flinke groepen overvlogen, maar zich niet lieten verleiden tot
een Glopbezoek. In de loop van de dag vingen we wel wat kleinere soortjes maar steeds in kleine
aantallen. De Goudhaantjes die we vingen waren in puike conditie met meestal mooie vetscores.
Vermeldenswaard is opnieuw een late Tuinfluiter die minder extreem in vet en gewicht scoorde dan het
exemplaar dat gisteren werd gevangen. De totaal score eindigde op 57 verse vogels en 6 retourtjes. In
de avond regende het nog steeds maar het eind is in zicht. Morgen weer een rallendag en wellicht weer
wat Merel en Koperwiek?? De Bladkoning liet zich de gedurende de gehele dag horen op verschillende
plaatsen in het Glop. We kregen de indruk dat het nog slechts één exemplaar was. Achter in sectie 5
werd een Watersnip op het pad aangetroffen die echter keurig recht omhoog wegvloog richting polder.
We hebben geen aanwijzingen meer gekregen dat de mogelijke roerdomp nog in het terrein aanwezig
is. We hadden ook vanmorgen weer veel bezoek. De excursie van de jeugdbonden bracht 22 mensen
naar de ringtafel, die het vrijwel uitsluitend met een serie Waterrallen moesten doen, maar met ons
verhaal er omheen toch heel tevreden weer op zoek gingen naar vogels elders op het eiland. Koos van
Ee hielp ’s morgens met rondjes lopen zodat wij de jeugdbonders goed aan hun trekken konden laten
komen. Anna Marie Krieg vervolgde haar opleiding voor Oman. André Duiven kwam ons verblijden met
een ruim aantal chocoladecroissants. Kortom we kwamen behalve vogels weer niks tekort.
Leo en Emmie Oudejans en Kees van Kleef
Vrijdag 19 oktober 2012
Met een beetje conditie ben je toch in het voordeel...
Met regen moeten starten. Weinig beweging van lijsterachtigen in de lucht. Voor het eerst was er
enige doorkomst van Roodborst en later op de ochtend van Heggenmus te horen. De eerste ronde
was mager maar wel met Waterrallen. Net als de vorige nacht leek ons ook deze nacht goed voor de
komst van Waterrallen. Dat bleek ook het geval want al direct zaten er rallen in de kooien. Dat ging in
de ochtend ook door en tegen de avond gingen ze opnieuw lopen. We vingen er vandaag opnieuw een
leuk aantal van 22; ook nu weer allemaal vers en merendeels in goede condities. Vandaag kwamen
een aantal collega’s van Kees eens kijken wat al zijn verhalen nu in werkelijkheid allemaal inhielden.
Kees kon een mooi aantal soortjes showen en kwam
ook nog met een verse Houtsnip op de proppen. Zij
lieten 25 euro achter in de al goed gevulde pot. De
Koolmezen waren vandaag in het Glop vrijwel afwezig.
We vingen wel een verse Boomkruiper en 3 retourtjes.
Een forse sprint leverde Leo een eerste kalenderjaar
man Sperwer op in sectie 2. Het tekort aan lijsters van
’s morgens werd ’s avonds een beetje gecompenseerd
door binnenkomst van wat Merels, totaal 7 verse en een
retourtje. De wadvangers verschenen vandaag niet op
het toneel, maar het bleek dat ze de afgelopen nacht
toch zijn gaan vangen. Met het avondrondje vingen we
ook de duizendste vogel van onze twee weken. Het was
een echte oktobersoort, een Koperwiek. We verwachten
er een aardig aantal van, maar de opkomende buien, die
het vertrek zouden kunnen verstoren, waardoor we meer slapers zouden krijgen, zetten niet door. Er
was dus vrijwel alleen vertrek van Koperwieken. De flinke groepen Vinken die in de namiddag ineens
doortrokken leverde geen slapers op en ook geen vangsten. We zagen weer een paar doortrekkende
boerenwaluwen. De Bladkoningen lieten zich ook vandaag nog weer horen, maar vangsten bleven
vandaag opnieuw uit. Kees speelde met de avondcontroleronde een kort maar scherp partijtje
pingpong met een Waterral die op de bovenste spanlijn van sectie 2 stond te dutten. Met twee gerichte
tikjes tijdens een snelle sprong (vanuit stand in de zuigende modder!) kon hij de Waterral in het net
spelen en opbrengen. In de regenmeter zat vanmorgen 14,3 mm en vanavond opnieuw 3,5 mm.
Ze voorspellen de komende dagen droger weer, het rallengeluid (track 4) draait, dus laat ze maar
komen.  Nagekomen bericht: ook Leo lukt het om met de hand rallen te vangen. In de nachtelijke
controleronde slaagde hij erin om 3 Waterrallen van de spanlijn af te plukken in sectie 7. Hulde. Het is
dat we morgen overdag ook nog verplichtingen hebben op het Glop en elders, want anders...
Leo en Emmie Oudejans en Kees van Kleef
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Week 43
Waarin onze hoofdringer voor het eerst dit jaar meer dan duizend vogels in één week
verschalkt, en zich de contouren van een record rallenjaar beginnen af te tekenen.
Zaterdag 20 oktober 2012
Record-rallenetmaal
Vandaag 122 rallen nieuw geringd, meer dan in heel 2011! Tot nu toe stond het etmaalrecord op 33,
en dat was op 4 november 2004. Het begon ’s nachts tussen half een en twee met 12 vogels in de
netten tijdens de nachtelijke controlerondes. ’s Ochtends 81 rallen in de kooien en in de loop van de
middag druppelde het met 25 nog een beetje door. ’s Avonds geprobeerd het record nog wat scherper
te zetten, maar dat viel met ’slechts’ 6 vogels in kooien en netten een beetje tegen. Vannacht staat
het geluid weer aan wie weet wat we morgen aantreffen. Hard op weg om deze week het jaarrecord
uit 2006 (340) te verbreken. Wat algemene vangst betreft: bij de overdracht stond de teller al op
150 vogels. Naast de rallen waren Roodborsten goed vertegenwoordigd met 20 vogels in de ochtend.
’s Middags en ’s avonds nog 80 vogels toegevoegd met onder andere een Goudhaanpiekje in de
namiddag. ’s Middags assistentie van Evert Jan en Barbara. Barbara ontdekte een boerenzwaluw boven
het Glop en verder zat er ’s middags een Bladkoning bij de ringtafel te roepen.  
Groet, Symen en Kees
Zondag 21 oktober 2012
En we rallen lustig door
vanochtend al ruim voor de wekker getik op het
dak van de spetters regen. Snel d’r uit voor de
eerste ronde. Gelukkig was dit van korte duur,
want een uur later was het weer droog. De dag
begon gelijk heel aardig met 26 vogels waarvan
14 rallen verspreid over de vier kooien. Aardig wat
aankomst van Roodborsten. Hoogtepunt vandaag
werd gevangen in de ronde van 09:30 uur, toen
een Beflijster werd gevangen in sectie 0.
Gedurende de dag werden we geholpen door

Arne Hegeman en Barbara. De excursie bestond
uit 8 individuen. We konden de deelnemers
genoeg vogels laten zien, want we vingen de
hele dag lekker door. Met name de vele rallen
werd natuurlijk zeer gewaardeerd door de
excursiegangers. Symen is in de middag nog
wezen zoeken naar de eerder gemelde Siberische
Boompieper bij Klein Zwitserland, maar helaas
werd deze vandaag niet meer gezien. Wel
bleek het eiland vol te zitten met lijsters. In
de polder vele duizenden Koperwieken, maar
ook veel Zanglijsters en Merels. In het Glop
merkten we hier niet zo veel van. Wel was er
in de late avondschemering sprake van enige
inval van slapende lijsters. Hieronder een fraaie
Kramsvogel. De rallen bleven de hele dag
doorvangen. Welliswaar niet meer zo gigantisch als
gisteren, maar met 72 vogels waren wij natuurlijk
zeer tevreden; de op één na beste dag ooit. In het
begin van de avond zat er bovendien ook nog een
jonge Waterhoen tussen. ’s Avonds de verjaardag
van André Duiven gevierd op het Glop. Er is
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inmiddels een stevige oostenwind opgestoken. Dit is direct te merken aan de gevoelstemperatuur
bij de ringtafel. Dat zal morgen wel zorgen voor de nodige loopneuzen bij de ringers. Wederom geen
Bladkoningen gevangen vandaag, wel een roepende vogel achterin bij de hoek van sectie 4/5. We
sluiten de dag af om 23:59 uur met de laatste ral en in totaal 175 vogels, waarvan 167 vers geringd.  
Groeten vanuit het Glop, Symen Deuzeman, Kees Oosterbeek en familie
Maandag 22 oktober 2012
De Roodborsten nemen het over
vanochtend mistig en beduidend minder ralactiviteiten op de baan. Maar desondanks nog ruim
voldoende vogels. De hele dag overvliegende groepjes lijsters, Vinken en Kepen, maar weinig aan de
grond. Na twaalf uur nog nauwelijks rallen gevangen, maar de aantallen Roodborsten namen sterk
toe. Leuk was de terugmelding van een Kleine Barmsijs NVO. Er was de afgelopen dagen geen sterke
avondpiek van lijsters. Rond de schemering wel steeds bij de netten gepost, maar dit leverde steeds
slechts een tiental lijsters op. Vanavond staat het rallengeluid weer aan. Hopelijk komt er weer nieuwe
aanvoer! Wederom een Bladkoning roepend bij sectie 3 en een aantal een keren een Geelgors en
Grote Gele Kwikstaart overvliegend. Op het meteoveld de hele dag een Zwarte Roodstaart, die we voor
morgen bewaren.  
Groeten vanuit het Glop, Symen Deuzeman, Kees Oosterbeek en familie
Dinsdag 23 oktober 2012
Eerste tekenen van verval
Eerste twee rondjes waren fantastisch, om half elf al ruim 100 geringd. Daarna wordt het echter
minder. Op een enkel goed rondje na, onder andere met twee Grote Bonte Spechten, nemen de
aantallen af. Ook vliegen er weinig vogels meer over het Glop en de avondronde levert weinig op.
Ondanks de 193 vogels van vandaag ziet het er naar uit dat de vogels beginnen op te raken.  
Groeten van Schier, Symen Deuzeman, Kees Oosterbeek en familie
Woensdag 24 oktober 2012
Rustiger vaarwater
Vandaag een rustig begin van de dag met 19 vogels. Het heeft afgelopen nacht flink geregend met
daarbij fikse onweersbuien. De bomen in het Glop hebben van schrik veel blaadjes laten vallen en dat
was dan ook goed te zien in de netten, schudden geblazen dus! De rest van de dag keutelt het aardig
door, met tussen de 10-15 vogels per ronde. De rallen doen het nog steeds heel aardig. Iedere avond
en nacht draaien we het geluid. Vandaag ook weer een mooi aantal van 17 vogels. De Roodborst wint
het nipt met 19 verse vogels. Vandaag een drukte van belang op het Glop. Matty, Jacintha en een
aio van de VU arriveren met de ochtendboot en besteden hun dag op het Groene Strand tussen de
palen 1 t/m 8. Ze blijven vannacht slapen en gaan morgen weer op pad voor de experimenten. Ook
drie VU’ers van de gebouwendienst inspecteren het Glop grondig op gebreken. De middagexcursie
werd goed bezocht met 18 personen, waarvan 9 kinderen. André van Loon verblijft elders op het
eiland en kwam even buurten. Hij was zeer hulpvaardig tijdens de excursie. Erg handig bij zo’n grote
groep. De avondpiek voor de lijsters verliep wederom wat matig, zodat geen grote aantallen werden
gevangen. Vooral de Merels laten het vooralsnog afweten. De goudhanen doen het nog steeds erg leuk.
Hiertussen ook een Vuurgoudhaan. We eindigen de dag met ruim 100 vogels, prima dus! Inmiddels
draait het geluid weer van de rallen en doen we regelmatig een avondronde. De wind zit weer in de
oosthoek. Het wordt wel tijd voor wat rendement uit die hoek.  
Groeten vanuit het Glop, met een schreeuwende Kerkuil op de achtergrond! Symen Deuzeman, Kees
Oosterbeek en familie

Donderdag 25 oktober 2012
Verse rallen
Rallen zijn overduidelijk teruggekomen vanochtend. De eerste ronde grote aantallen in de kooien,
waarschijnlijk op zijn minst deels verse aankomst. Want de meeste zijn aanzienlijk groter en zwaarder
dan de dagen hiervoor. Roodborst en Goudhaan laten het afweten vandaag. En voorzover ze zich
laten vangen, is een groot deel reeds geringd. Lijsters doen het aardig, bij de Merels is opvallend dat
meer dan de helft adult is, dit in tegenstelling tot eerder deze week. Verder vermeldingswaard zijn
twee NVO’tjes: een adulte Merel en een jong mannetje Sperwer. Op het moment van schrijven van dit
rapport waait het hard. Morgen hebben we dus wat te doen met de blaadjes.  
Groeten vanuit het Glop, Symen en Kees
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Vrijdag 26 oktober 2012
Rustig dagje ter afsluiting van mega-rallen-week
Vanmiddag in gezelschap van de familie Verhoef, die ons ruimschoots sponsorde met strengen en koek,
de 1000-ste vogel van de week geringd. En het was een... Waterral. Dit was overigens zuiver toeval,
want veel rallen hebben we vandaag niet gevangen. In totaal hebben we deze week, met dank aan
Leo en Kees voor de geweldige start, 318 rallen geringd. Meer dan 90% van deze vogels werd tijdens
‘kantooruren’ gevangen, ’s nachts epibreren op de baan leverde erg weinig op, zeker niet op nachten
met maan. Vangst van vandaag was een redelijke afspiegeling van wat we deze week voorbij hebben
zien komen. Wat weinig rallen, maar verder geen uitschieters of rare patronen. Met precies honderd
nieuw geringde vogels zijn we dik tevreden.  
Groet, Symen Deuzeman, Kees Oosterbeek en familie

Week 44
Zaterdag 27 oktober 2012
Een beetje winter
De overtocht was prachtig met fraaie winterwolken. Dit leverde ’s ochtends een flinke winterse bui op.
’s Middags droog en in de avond weer korte winterse buien. Glop aan de natte kant; waterstand plus
10.5. Het werd een rustige eerste vangdag met vooral Koperwiek, Merel en Roodborst. Maar liefst zes
tjiffen; allen in goede conditie en een late (EIG) Fitis, ook in goede conditie. Waarnemingen: 2 keer
Grote Gele Kwikstaart over. Bij de Badweg in het duin enkele tientallen Kepen. Rallengeluid tot 23.00
uur gedraaid en toen uit gezet in verband met de voorspelde buiige nacht.  
Groet, Wil en Wouter Gerritse, Janos Molnar en Gerrit Gerritsen
Zondag 28 oktober 2012
Een doublet
De dag begon met een opvliegende Houtsnip
en in de eerste ronde vingen we er twee. Helaas
ontsnapte de derde. Ook twee Sperwers in de
vroege rondes. Verder werd het een echte Mereldag,
die de hele dag duurde. Geen nulrondjes vandaag.
Waterstand als gisteren nl + 10. Heerlijk weer.

Geen excursie vandaag; gisteren wel groepje
jeugdbonders. Waarnemingen op baan: 30
barmsijzen, 1 Bladkoning en 1 keer een Grote
Gele Kwikstaart over.  
Groet, Wil en Wouter Gerritse (vertrok met
avondboot), Janos Molnar en Gerrit Gerritsen

Maandag 29 oktober 2012
Eén keer Helgoland
Het was een grijze en natte dag (7 mm regen) maar de vangsten waren desondanks goed met 115
verse vogels. Net als gisteren waren Merels de bulk. We controleerden een Merelvrouw met Helgolandring. Door de stevige wind waaiden de fijnmazige netten van sectie 6 vol met eikeblad. We hebben
ze schoon gemaakt en van 11.00-18.00 uur dicht gedaan. Waterstand steeg iets tot 10.5. We hadden
spijt dat we de afgelopen nacht geen rallengeluid draaiden: de verwachte buiigheid bleef beperkt tot 2
mm. Waarnemingen: Pestvogels gehoord en één Havik. Het rallengeluid draait vanaf 18.00 uur.  
Groet, Wil Gerritse, Janos Molnar en Gerrit Gerritsen
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Dinsdag 30 oktober 2012
Late tjiffen en Grote Barmsijs
Gisteren eindigde met 12 mm regen. Vandaag tot
halverwege de ochtend nog eens 5 mm. Daarna bleef het
droog en werd het een mooie maar frisse dag met WNW
3 Bft. De vangsten waren minder dan de afgelopen dagen
maar wel veel soorten, zoals Waterhoen, Kramsvogel, Grote
Barmsijs en Vuurgoudhaan. Ook nog zes Tjiftjaffen en
drie Zwartkoppen. Voor de tijd van het jaar zit er nog veel
(groen) blad aan de bomen. Misschien verklaart dat de late
Tjiftjaffen.
Het draaien van rallengeluid leverde weer wat rallen op en
we moesten de maximummaat voor tarsus aanpassen voor
drie rallen.  Waarnemingen in het Glop: een Havik, een
Houtsnip, een zingende Vink en idem Tjiftjaf. Gerrit zag
zowel op de Oosterkwelder (80 ex) als bij de jachthaven (60 ex.) mooie groepen Putters. Verder op het
wad bij de veerdam 800 Pijlstaarten en op de Westerplas nog eens 600. Ook drie Grote Zilvereigers
daar. Rallengeluid draait weer vanaf 18.30 uur.  
Groet, Wil Gerritse, Janos Molnar en Gerrit Gerritsen
Woensdag 31 oktober 2012
London calling
Frisse dag met zuidelijke wind, kracht 4 tot 5 Bft. Veel blad in sectie 6; daarom fijnmazige netten
vanaf 11.00 uur dicht. Matige vangsten, met Waterral als topper. Wel een Merel met Engelse ring.
Bijzonder was ook de vangst van een onvolwassen bruine rat in een rallenkooi. De rat maakte geluid
dat erg op ral leek. We hadden toch nog een excursie van 12 ad en 5 juv, wo 4 Duitse en diverse
Vlaamse gasten.  Waarnemingen Glop: twee pleisterende Houtsnippen, één Tjiftjaf en één Grote Gele
Kwikstaart. Bezoek gehad van Paul Voskamp met vrouw en kids. Had enkele Slechtvalken gezien op
kwelder die onder andere op Kramsvogels joegen.  Waterstand +12.  Geluid Waterral draait vanaf
19.00 uur.  Groet, Wil c.s.
Donderdag 1 november 2012
De dag van de zware jongens
Het was een grijze, frisse dag met zuidenwind. We hielden het droog en de waterstand was 1 cm
gedaald naar +11. Ook vandaag geen nulrondje. Merel en Waterral streden om de koppositie en
eindigden gelijk. In het Glop één tjif, twee Houtsnippen en dertig Kepen; één grote gele kwik op het erf
van Rinze Visser. Rinus zag in polder twee adulte en vier juveniele roodhalsganzen. Omdat we in dorp
aten, draait geluid pas vanaf 22.00 uur. We draaien niet langer de mix van Waterhoen en Waterral. We
vangen liever geen Waterhoenen meer omdat die voor teveel onrust in de kooien zorgen richting de
Waterrallen. We draaien nu de mix Bokje/Waterral.  
Groet, Wil Gerritse, Gerrit Gerritsen, Anton Koot, Henk Dommerholt en Rinus
Vrijdag 2 november 2012
Het begin... van het eind!
De laatste twee weken van het seizoen zijn aangebroken, en het aantal vogels dat gevangen wordt
neemt gestaag af. Laten we hopen dat het wederom zo zal zijn dat lage aantallen gepaard gaan met
bijzondere vangsten, dus we wachten met lichte spanning af. Vandaag voor de verandering al op
vrijdag de wisseling van de wacht, wegens omstandigheden pakte dit zo beter uit voor alle partijen.
André en Oscar zijn neergestreken op het Glop en zullen wel zien wat het wordt. Al in de ochtend is
er een Roodborst met Helgoland-ring gevangen, de tweede Helgolander dit jaar, naar wij dachten.
Ook in de ochtend besloot de dienstdoend hoofdringer de netten van sectie 6 te sluiten in verband
met het veelvuldig invangen van blad en al wat daaruit voortvloeit. We zullen morgen eens zien of dat
zo moet blijven. De weersvoorspellingen zijn bepaald niet gunstig, alhoewel er voor later in de week
enige oostelijke wind is voorzien. Een Vuurgoudhaanman in de netten was voor ons een hoogtepunt.
We ringen uiteindelijk net geen dertig vogels en door de terugvangsten eindigt het totaal net onder de
vijftig. Een Havik en een Sperwer vertoeven rond het Glop, alsook een flinke zwerm Kepen en Vinken,
maar dit dan meer richting het erf van Rinze Visser, evenals een Grote Gele Kwikstaart. Vannacht even
geen rallen, morgen weer fris van start.  
Groet, Oscar Verhoeven en André G. Duiven

42

Week 45
Zaterdag 3 november 2012
Een regenachtige dag
En dat was het! Tussen de druil door vingen we toch nog meer dan gisteren, waarschijnlijk omdat
we om een uur of elf sectie zes weer hebben open gezet. Dat leverde de volgende ronde meteen een
aantal Merels op. Rondom het Glop evenals gisteren een Sperwer en een Havik die over en door het
bos jagen. Ook Vinken, Kepen en een enkele Kleine Barmsijs in de omgeving. Iets meer vandaag,
vooral dankzij de Merels in sectie 6. In de controleronde na donker niets aangetroffen, maar wel in 3
van de 4 gecontroleerde kasten een slapende Koolmees.  
Groet, Oscar Verhoeven, Reinoud Norde en André G. Duiven
Zondag 4 november 2012
Alweer een Noor!
Het aantal buitenlandse terugvangsten is dit seizoen vrij hoog, meer dan vorig jaar! Er staan al acht
buitenlandse ringen in de boeken, vorig jaar slechts zes en in 2010 waren het slechts twee vogels
(allebei Kleine Karekieten uit België), die ook nog eens alleen in mei tot en met juli werden gevangen
(een aantal malen, broedvogels?). In het najaar van 2010 werden helemaal geen buitenlandse
terugvangsten gedaan! Vandaag een Tjiftjaf met Stavanger-ring, vrijwel zeker een Noor dus! Net over
de vijftig vogels gevangen, bijna de helft al geringd en het zijn vooral Merels die in de netten hangen.
Een Vuurgoudhaan en een Kramsvogel waren vandaag de leuke dingen.  
Groet, Oscar Verhoeven en André G. Duiven
Maandag 5 november 2012
Noordelijke Tjiftjaffen!
Er lijkt een licht stijgende lijn in te zitten. Vandaag halen we de zeventig met gemak. Dat je in november
nog Tjiftjaffen vangt is voor menig vogelaar wellicht een verassing, maar vandaag hadden we onze
Noorse Tjiftjaf weer, een terugvangst van onszelf en een verse, drie stuks dus. En ze zien er allemaal uit
als kleine Fitissen, je moet echt pennen tellen om op Tjiftjaf uit te komen, alhoewel ze voor een Fitis aan
de kleine kant zijn. Volgens Svensson moeten het abietinussen zijn. Merel en Koperwiek maken de bulk
uit van de vangst, bij de Merels zijn de terugvangsten bijna even talrijk als de verse, bij de Koperwiek
betreft het bijna alleen verse vogels. Een interessante terugvangst van een Grote Bonte Specht bracht
ons even in verwarring. Op basis van verenkleed stelden we vast dat het een man was en daarmee
automatisch (dachten wij) een g1! Wie schetst onze verbazing wanneer bij controle blijkt dat het beest
in juli al was geringd als eerste kalenderjaar... met slagpenrui! Oeps... nooit geweten dat spechten hun
handpennen ruien in het eerste jaar! Het weer valt bijzonder mee. De voorspelde bakken met water en
wind blijven tot nu toe uit. Gelukkig maar, want we zijn iedere ochtend bij het eerste rondje minstens
even lang bezig met bladeren uitschudden als met vogels uithalen, vooral in sectie 6. Maar daar vangen
we wel de meeste Merels.  
Groet, Oscar Verhoeven, Ardie Noorman en André G. Duiven
Dinsdag 6 november 2012
Merels!
Na een lichte stijging van de aantallen gisteren bleek vandaag dat deze stijging door zou zetten, het
eerste rondje (weliswaar een kwartier later gelopen dan gisteren) leverde alleen al 33 vogels op. De
aantallen verse Merels en het relatief minder hoge aantal terugvangsten bevestigden door de vogelradar
gedane voorspelling dat er veel vliegbewegingen zouden zijn en dus veel aankomst. Er zijn ook vogels
vertrokken gezien het geringere aantal terugmeldingen van Merels en het vrijwel ontbreken van
Waterrallen. We hebben gisteravond nog wel de rallendisco aangezet, maar het geluid bleek nauwelijks
hoorbaar, misschien weer ergens vocht? In de middag zorgden een troepje Staartmezen voor een
goede ronde. Alle acht waren reeds geringd en het hele clubje bleek op 27 oktober te zijn voorzien van
een ring. Er ontbrak er slechts één van die dag, Staartmezen trekken inderdaad in groepjes op buiten
het broedseizoen. Dat is geen nieuws, maar wel grappig als je het zo bevestigd ziet. Een Gekraagde
Roodstaart bleek een onverwacht late. Een snelle blik door de database leert dat nog nooit eerder zo
laat een Gekraagde Roodstaart werd gevangen. Vrijwel altijd is de laatste rond midden oktober. Alleen in
2008 en 1998 was er ook in november nog één verschalkt, ook in de eerste week van deze maand. Het
weer was naadje. De voorspellingen beloofden ons een vrijwel droge met alleen op het einde van de dag
wat buien. Het tegendeel bleek het geval. We moesten voortdurend aan de bak om met regen zo snel
mogelijk de netten te legen.  Groet, Oscar Verhoeven, en André G. Duiven
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Woensdag 7 november 2012
Het houdt niet over...
De totalen lopen weer terug, afgelopen nacht moet er weer heel wat weggetrokken zijn, want het
aantal Merels dat we vangen is ten opzichte van gisteren gehalveerd. Verder weinig bijzonders te
melden anders dan een eerste kalenderjaar Houtsnip in de middag die we (uiteindelijk) in sectie 2 uit
het net konden halen. Het weer was redelijk zacht, niets eens echt koud in de morgen en nauwelijks
neerslag behalve in de vorm van blaadjes dan. Vooral de bossecties en sectie zes hangen iedere
ochtend vol, vandaar dat de eerste ronde meer tijd vergt dan normaal. We begrijpen dat je sectie
zes dicht zou kunnen doen om geen blaadjes te hoeven peuteren, maar dan lopen de vangsten wel
behoorlijk terug. Met name sectie zes levert op dit moment veel Merels op, vooral in de eerste rondjes.
Het grofmazige net op de westzijde fungeert echter nu vooral als bladvang. De grote eikenbladeren
zijn alleen maar met plukken uit het net te krijgen, schudden lukt echt niet. Alle vandaag gevangen
Waterrallen zijn terugvangsten  
Groet, Oscar Verhoeven en André G. Duiven
Donderdag 8 november 2012
‘Tis nait veul meer!
We kunnen zo langzamerhand inpakken lijkt het wel. Merels hebben we precies evenveel nieuw
als terug, beide 8 stuks. Het verdere palet lijkt op dat van de eerdere dagen, een Vuurgoudhaan is
wederom het leukste soortje, maar een Pimpelmees uit 2008 is ook wel erg leuk. We hebben toch
maar besloten om enkele netten in sectie zes te sluiten wegens excessieve bladvangst. Dat zijn de
twee meest zuidelijke netten in sectie zes en het westelijke grofmazige net. Gister waren er op het
paardenweitje en daaromheen nog veel Merels te zien, nu niet meer. Netten geschoond van (eike)
blad en dichtgedaan. Het aantal terugvangsten is drie hoger dan het aantal nieuw geringd en een
Pimpelmees daarvan is een nvo’tje. Het totaal komt uit op 43 en de twee rallen uit de controleronde
maakt dat we überhaupt nog Waterral op de lijst hebben staan vandaag. De Birdtam voorspelt nog
enige lijstertrek in de komende dagen, dus wie weet halen we de 5.000 dit jaar nog (nog 96 te
gaan). De kip verdorie was exquize.  
Groet, Oscar Verhoeven en André G. Duiven
Vrijdag 9 november 2012
Het palet is compleet!
Na veel verwachtte en gemiste kansen (er hadden er al in de netten gehangen, maar weer ontsnapt op
eigen kracht bij nadering van de ringer) hing er dan toch eindelijk vandaag een jong vrouwtje Sperwer
in de netten. Zowel Havik als Sperwer worden de hele week al in en rond het Glop gezien en af en
toe leek het dat er weer één door het bos was gejakkerd als er weer eens een (onverwacht) clustertje
vogels ergens bij elkaar hing. Er was ook al eens een Havik uit het net gevlogen. Bijzondere vangsten
vandaag waren een Houtsnip en een Watersnip. Deze laatste heet in het Noors een Enkelt Bekassin.
Er bestaan ook een Kvart en een Dobbelt Bekassin. De eerste hadden we al eens, de laatste niet. Het
dagtotaal ligt net onder de 50 en het aantal Merels dat we vers konden ringen is weer wat groter dan
gisteren. Wederom een Vuurgoudhaan brengt het jaartotaal op 21, veel meer dan 2011 en zelfs meer
dan het recordjaar 2010. Morgen de laatste ochtend, het schijnt de hele volgende week rustig weer te
worden met wind uit het oosten. Zul je zien dat Henri weer wat buitengewoons vangt;)
Groet, Oscar Verhoeven en André G. Duiven

Week 46
Zaterdag 10 november 2012
Muizenbal
Vanmiddag om 13:30 in het Glop aangekomen en na een rondje samen lopen de baan overgenomen
van André Duiven die in de ochtend en begin van de middag een 34 vogels op de lijst had weten te
krijgen. In de resterende uren vingen we nog twee Pimpelmezen terug van vorig seizoen waarvan
één een prachtig genezen tarsus had nadat ‘ie eerder dit jaar na een breuk een spalk had gekregen
van EHBV-er Joop van Ardenne. Aan het eind van de middag ook nog een Koolmees retour met een
ring van elders. De wonderlijke tijdcentrifuge van het vogeltrekstation zal ons op termijn leren waar
deze vogel zijn ring heeft verkregen. Ook nog een paar Merels gingen door onze handen. Daarbij viel
meteen het kenmerkende onderlinge verschil in kleden op die je in deze tijd kunt aantreffen. Vooral
de vrouwen variëren van bruin met grijze buik en bruine borst met vaak schubjes tot vrijwel zwart en
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heel donkere staart waarmee ze met uitzondering van de streping op de keel amper van de mannen
te onderscheiden zijn. In de voorlaatste ronde heerst er tot tweemaal toe flink sperweralarm onder
de Staartmezen en zie ik samen met Barbara Bezema, die een rondje meeloopt voor een mogelijke
waarneming van een Houtsnip, uiteindelijk een mooie adulte Sperwervrouw laag over de opstelling
vliegen. Wat die waarneming van een Houtsnip door Barbara betreft: het blijft bij mogelijk. In de
avonduren ben ik maar eens even gaan kijken wat er met de geluidsinstallatie aan de hand kan zijn.
Waarom speelt ie nog maar heel zacht het Waterrallengeluid af? Eerst maar eens even de draaiknop
van de mixfunctie teruggezet naar nul. Juist ja... Niks aan de hand. In de eerste rallenronde langs de
netten zat er een Waterral op de bovenste spanlijn van het net voor de luidspreker. De vogel was snel
gearresteerd en bleek vanmorgen om 8 uur geringd te zijn door André. Leuk als dan blijkt dat je met
de biometrie tussen 2 ringers vrijwel gelijk uitkomt. Het is in de avonduren vrijwel windstil en het is
helemaal niet koud. Sterker nog: het is zo zacht dat er nog diverse soorten nachtvlinders actief zijn en
de ramen van het veldlab bezoeken. Ondertussen is het groot feest in het veldlab. Onze voorgangers
hebben het de muizen zo aangenaam gemaakt door ze brood boven op de broodkast aan te bieden,
een gespreid bedje in de vorm van een slaapzak in een vuilniszak op de grond voor ze te hebben
klaargelegd, compleet met klamboes erbij, dat ze in de avonduren in hordes door de kasten, over
de pc-tafel en over de vloer rennen. Op de bank heeft een ringer zich na gedane arbeid zo snel laten
neerploffen dat er een geplette muis tevoorschijn kwam. Dat wordt dus muizenvangen de komende
dagen.... maar welke ringmaat krijgen die?  
Groet, Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp
Zondag 11 november 2012
Nieuwe baansoort!
Vanochtend voor de eerste ronde al in het donker vertrokken om de netten voor de rallenspeaker
weer open te zetten en te proberen de twee resterende gesloten netten in de schapenweide open
te schuiven. Het was immers een mooie vrijwel windstille nacht geworden en dat zou perspectieven
bieden in relatie tot nieuwe bladval. Het kwam er niet van... waarom? Nou, omdat moeder natuur had
besloten om ons maar eens voor te zijn en vannacht in combinatie met de passerende regenbuien
maar eens flink wat blad van de takken naar beneden te laten mieteren. Met andere woorden: in het
grootste deel van de opstelling, maar in het bijzonder de bossectie en de schapenweide bergen maar
dan ook bergen met blad... Op enkele plekken hing de onderste baan op de grond onder het gewicht
van het blad. We wisten dus meteen wat ons deze ochtend te doen stond. En toch vingen we tussen
al dit blad ook nog vogels. Er was meteen vanaf het eerste licht aankomst van Merels en in mindere
mate Koperwieken. De meeste vlogen zoals te verwachten was meteen door in zuidwestelijke richting.
Altijd weer mooi om te zien, maar als ringer wil je er toch liever wat van in je netten hebben. Het
was inderdaad een mooie ochtend met vrijwel geen wind en flinke opklaringen. Bij de overvliegende
soorten ook enkele veldleeuwerikken en een Pestvogel die boven het Glop bijdraaide richting noord,
wellicht onderweg naar de bottelrozen in het duin. De meeste Merels die we vanochtend vangen
hebben we in de hoger gelegen delen van de opstelling, net als afgelopen week omscheven door onze
voorgangers. Kortom, in sectie 5 en 6. In het allerlaatste net van de lange sectie van 5 hangen zes
Merels tegelijk die duidelijk op de rand van de polder zijn komen binnenvallen. In het grofmazige net
iets verderop hangen er ook drie. Daarbij één adulte man met een bleke ring met daarop www.ring.ac
en... LONDON ! Jammer dat dat internetadres op de Nederlandse ringen na een kort experiment nooit
vermeld is gebleven; het zal zeker tot meer terugmeldingen leiden.
Het rallengeluid heeft na de reparatie van gisteravond vannacht de gehele nacht gedraaid en dat heeft
samen met een stukje ‘fine tuning’ aan de kooien (sluiten van vluchtgaten en half gesloten klepjes)
ons geen windeieren gelegd. Meteen vanaf de eerste ronde hebben we ze in de kooien en later op
de ochtend zelfs een ronde met zes tegelijk in één inloopkooi. Bij de rallen één terugvangst van 21
oktober jongstleden, nu al drie weken ter plaatse dus.
In de ronde van 9 uur treffen we in de schapenweide tussen de stapels blad een silhouet van een
middelgrote vogel in een kleurcombinatie wit, zwart en een grijsbruine rozige zweem. We kennen deze
combinatie thuis wel heel goed en voordat we ter plaatse zijn stroomt enige adrenaline gelardeerd
met de geur en smaak van appeltaart naar m’n hersenen. YES! Nieuwe baansoort!!!! Er hangt een
GAAI in het net. Het moest er een keer van komen met een najaar met intense trek van Gaaien
in heel West-Europa verhogen zelfs je kansen op het zeer Gaaien-arme Schiermonnikoog. Voor het
verschijnen van de tweede avifauna van Schier werden de Gaaien nog intensief bejaagd, al waren ze
ook toendertijds verre van algemeen, en in de inventarisatiejaren van de tweede avifauna zijn slechts
negen waarnemingen bekend. De laatste waarneming van een Gaai die wij hier in het Glop zelf zagen
dateert van 9 november 2008, toen sprong er een exemplaar net zo hard weer uit het net dan ‘ie er
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in sprong. We hebben in dit geval te maken met
een ongelooflijk fel dier. We zijn thuis heel wat
gewend met Gaaien maar deze vogel rijt met de
snavelpunt m’n vingers echt open. Het betreft
ook een vogel die met een vleugellengte van 166
mm kleiner is dan de kleinste ondersoort waarvan
maten worden genoemd in de Identificationguide
van Svensson. De hele dag vliegen er ook mooie
groepjes Sijzen en barmsijzen over het Glop
en lopen we vaak loodrecht onder ze door. Er zitten kennelijk nog steeds voldoende zaden in de
elzenproppen die nog niet gevallen zijn. Verder af en toe nog mezen waarbij de aanwezigheid van
Pimpelmees en Staartmees nog het meest opvalt. Om 14 uur hebben we weer de Zondagseditie van
de vogelringexcursie op het programma staan. Er melden zich negen bezoekers waarvan er drie nog
in het behoorlijk juveniele stadium zitten. Allen genieten van de leuke variatie van soorten die we ze
kunnen laten zien, daarbij zitten Vuurgoudhaan, Goudhaan, Roodborst en Waterral als aansprekende
en fotogenieke soorten. De zwarte Merelvrouwen en de bonte Merels zijn er vandaag ook weer bij. We
treffen één exemplaar die in een eerder stadium is ontsnapt aan een predator. Bij deze vogel valt op
dat precies op de plekken waar hij veren in actieve regeneraatie heeft nieuwe veren ontstaan die...
jawel, bont zijn. Dat wil zeggen, veren met zoompjes of gewoon een mix van bruin en zwart aan
één veer. Dit suggereert dus dat die bonte veren kunnen duiden op een storing in het aanmaken van
het pigment in de veren en dat ze volgend jaar net als bij (Nederlandse) bleke Koolmezen weer een
normaal verenkleed kunnen hebben. We noteren al deze kenmerken maar expliciet in de computer.
Bij het vallen van de avond is er weer volop vertrek van Merels en Koperwieken, afwachten maar of er
morgen weer aankomst zal plaatsvinden. Het rallengeluid draait weer gedurende de nachtelijke uren.  
Groet, Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp
Maandag 12 november 2012
Een Buizerd met kleurring
Na een heldere nacht waarin de vogeltrekradar vooral wegtrek in het noorden van het land registreerde
bleken de netten vanmorgen vooral vol te hangen met dauwdruppels. De eerste vangsten waren dus
vooral Waterrallen en die soort zou aan het eind van de dag wederom de meest gevangen soort blijken.
Met dank aan het goed werkende en gedurende de gehele nacht draaiende lokgeluid. Meteen in de
eerste ronde hebben we ook in zowel kooi 5 als 4 een Waterhoentje zitten, beide juveniele vogels. Er
bleek inderdaad ook wel veel minder aankomst en dagtrek te zijn dan gisteren, maar toch merkten
we in de eerste twee rondes wel weer Merels die binnen kwamen vallen en vooral een toename van
barmsijzen. Gaat er dan toch ook met die soort nog iets leuks gebeuren? De groepjes Sijzen zijn ook
nog steeds wel aanwezig, maar wederom hoog in de elzen. Omdat de zon er vandaag meteen vanaf
het begin erbij is horen we ook met enige regelmaat veldleeuwerikken over komen vliegen. Tijdens de
ronde van 11:20 uur hoor ik tijdens het ontkooien van Waterrallen ineens KRAANVOGELS overkomen.
Ik weet dat ze boven de polder tussen het Glop en de eendenkooi vliegen, maar ben niet op tijd uit
de sloot om ze ook daadwerkelijk te zien. Afgaand op het geluid moet het een groep van mininaal
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tien exemplaren zijn geweest. In de volgende
ronde weer een leuke waarneming: als ik bij de
netten van het meteoveld loop komen er ineens
in volle snelheid een twintigtal Pestvogels roepend
laagvliegend over de netten vliegen. In een rechte
lijn vliegen ze door richting de boerderij van Visser waar ze hoogte moeten winnen om over het dak
van de schuur te vliegen en in zuidwestelijke richting te verdwijnen. In de loop van de ochtend is de
wind uit zuidwestelijke richting langzaam maar zeker in kracht toegenomen en noodzaakt het ons om
de dwarsnetten van sectie 6 te sluiten wegens toenemende bladvang. De vangsten van zangvogels zijn
tegen die tijd ook al behoorlijk teruggelopen dus dat zal niet veel schelen. De Waterrallen blijven wel
de hele dag actief en die vangen we verdeeld over de meeste kooien, alleen kooi 5 stelt in die zin iets
teleur.
In de ronde van 14:30 hangt er in één van de grofmazige netten in de schapenweide een Buizerd.
Meteen als ik het net bereik zie ik in één oogopslag dat ‘ie geringd is en weet ik ook waar ‘ie vandaan
komt en wie hem heeft geringd. Huh? De Buizerd heeft namelijk aan de ene poot een aluminium
ring en aan de andere een gele kleurring met 2 letters. En ik weet dat aan de overkant van het Wad
veel Buizerden van deze kleurringen voorzien worden door collegaringer en oud-Ghana en Zambiaexpeditiegenoot Peter Das. Een vlot in de strijd gooien van de moderne communicatiemiddelen levert
in een half uur tijd zowel de ringgegevens als een eerste foto van de vogel op de ringdatum op. Handig
toch? De Buizerd blijkt op 18 november 2011 te zijn geringd in de haven van Lauwersoog; vraag is nu
nog of ‘ie de veerboot heeft gepakt of na een goede maaltijd bij het pierenend uitbuikend de oversteek
heeft gemaakt....
Aan het eind van de middag vangen we nog twee Waterrallen terug van eerder dit seizoen. Daarbij
één exemplaar van de rallendag der rallendagen, 20 oktober jongstleden waarop Kees van Kleef
een stevig schoolreisje van 122 Waterrallen te verwerken kreeg. Deze vogel is dus in ieder geval
al drie weken hier aanwezig en getuige het gewichtsverloop lekker aan het opvetten, net zoals een
andere ral die sinds de 25-ste oktober van 77,4 gram naar 108 gram is gegroeid als ware het een
plofkip. In de avonduren blijft de wind stevig doorstaan maar is het wel redelijk helder. Bij het vallen
van de duisternis is er onverwachts toch nog vertrek van redelijke aantallen Koperwieken; die hebben
waarschijnlijk overdag in het duin op de duindoornbessen gezeten. De vogeltrekradar geeft lichte
trek aan voor noord Nederland en af en toe is er een overtrekkend groepje Koperwieken te horen.
Afwachten maar weer wat de dag van morgen gaat brengen.
Groet, Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp
Dinsdag 13 november 2012
Litouwen Koolmees!
Door het zwaar bewolkte weer was het vanochtend een stuk later licht dan we gewend waren. Daarom
de eerste ronde iets later gelopen. Op het grasveldje naast het veldlab zaten op dat moment vijf
Merels, dus dat gaf enige hoop. Die hoop vervloog echter snel want in het bos hing totaal geen Merel
in de netten. Die vingen we later pas verderop in de opstelling, en dat waren er slechts vier. Verder
bestond de ronde uit nog een Roodborst, een late Zwartkopman en een Koolmees Arnhem niet van
ons (op de 5-de en 10-de november hier ook al gevangen). De rest van deze ronde bestond uit
elf Waterrallen. In de kooi van sectie 3 zat naast drie Waterrallen ook nog een grote adulte bruine
rat. Er was verder totaal geen trek in de lucht merkbaar, maar dat had de vogeltrekradar ook al
aangegeven. Er werd alleen maar wegtrek geregistreerd van vogels die gedurende de nacht het
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radarbereik uitvlogen. Het bleef dus een rustige ochtend op zangvogelgebied, maar de Waterrallen
hielden ons nog lekker aan de gang. Bovendien waren er natuurlijk nog altijd wel massa’s blaadjes
uit de netten te plukken. We zagen tijdens het ringen vandaag weer een Gaai naast het gebouw; in
de zeer korte waarneming hebben we echter niet kunnen zien of de vogel een ring droeg of niet... Na
de middag begonnen er rondom het gebouw ineens opvallende aantallen mezen te verschijnen; het
aantal Staartmezen viel daarbij op, maar vanaf de lunchtafel zagen we ook drie Pimpelmezen zonder
ring in de wilgenstruiken voor het gebouw. En Hanneke zag nadat er ineens alarm werd gegeven
Merels over het pad naar de slagboom wegspurten samen met minimaal dertig mezen. Dan begin
je na te denken... De eerstvolgende ronde leverde inderdaad een paar mezen op, ook Staartmezen,
verspreid door de vangopstelling. De ronde daarna een paar meer gelijktijdig in sectie 9 met daarbij
wederom een Nederlandse Koolmees NVO en een buitenlandse Koolmees, een LITOUWER! De tiende
buitenlandse ring voor dit jaar. De laatste paar rondes bleven wederom beperkt tot enkele Merels en
Waterrallen. Bij de Merels een aantal terugvangsten van vogels die inmiddels heel goede gewichten
hadden bereikt. Daarbij bijvoorbeeld een Merel met een gewicht van maar liefst 126,2 gram. In de
avond luwt de wind die de hele dag met 4 tot 5 bft uit het zuidzuidwesten stond te blazen enigszins en
vangen we toch nog twee Waterrallen, één in het mistnet recht voor de luidspreker en nog één in een
inloopkooi.
Groet, Henri Bouwmeester, Hanneke Huiskamp en Nadia Hijner
Woensdag 14 november 2012
En alweer een buitenlander!
Een verademing trof ons vanochtend bij het opstaan... de wind was vrijwel helemaal gaan liggen. En
dus werden vanaf het eerste licht de resterende gesloten netten in de schapenweide ook weer open
geschoven, want de bladval zou nu wel bij te houden zijn met het uit de netten peuteren. Trek van
betekenis was niet merkbaar maar we hadden wel weer rallen in de kooien al waren het er minder dan
we hadden verwacht, doordat ergens gedurende de nacht de luidspreker toch weer was uitgevallen om
ons niet bekende redenen. Het geluid deed het slechts heel zacht en heel af en toe ging het slechts
met een zware tik ineens weer aan. Maar ja, bij daglicht heeft het niet zoveel zin om rallengeluid te
draaien, helaas dus. Ondanks de verwachtingen dat we vandaag af en toe de zon zouden zien, liet deze
de gehele dag verstek gaan. In de eerste ronde werd er een Houtsnip opgepest die ons leek te willen
afleiden alsof ‘ie jongen of een nest had zitten door slechts vleugelflappend door het terrein te rennen.
Nadat ik de vogel met de hand had weten te vangen bleek echter dat deze een oude verwonding aan
de rechtervleugel had en daardoor een stijve vleugel had gekregen. Omdat we graag zouden willen
weten of deze vogel van deze verwonding zou kunnen herstellen hebben we hem/haar van een ring
voorzien en op de vindplaats weer losgelaten. We zullen zien of ie zich nog een keer wil melden.
Zoals reeds gezegd waren de Merels hoegenaamd uit het terrein verdwenen, op
een aantal exemplaren met overduidelijke net-ervaring na. Er waren er een aantal
bij die zigzaggend tussen de parallelopstelling in de schapenweide door wisten te
vliegen zonder een net te raken. Toch vliegt er in een ronde een exemplaar voor
Nadia uit tegen een grofmazig net aan, maar valt er net zo snel weer uit. De Merel
vliegt laag tussen de eiken door om vervolgens een eind verderop alsnog in een
gewoon mistnet te belanden. Daar weet ik hem te pakken te krijgen en zie al snel
dat hij een bleke ring heeft. Da’s meteen verdacht... En ja hoor!!! We hebben er
weer een buitenlander bij: LONDON staat er op de ring, die echt al een heel eind
dun is gesleten aan de onderkant van de ring die op de voet van de vogel rust. Ook
staat op de ring nog niet het europese internetadres dat sinds een jaar of vier op
de Britse ringen vermeld staat. We hebben dus met zekerheid met een oudje van
doen. Hoe vaak deze Merel dus al vanuit het noorden of oosten van Europa naar Groot Brittannië en
vice versa is gevlogen is vooralsnog dus een onbeantwoorde vraag; dat we nog leuke terugmeldingen
tegemoet kunnen zien is echter een feit. Precies op het juiste koffiemoment krijgen we bezoek van
mederingers André Duiven en Ardie Noorman die ons gastronomisch komen ondersteunen met
gebak. We horen vandaag wel weer met wat grotere regelmaat alarmerende mezen gevolgd door een
overvliegende Sperwer. Waarnemingen van roofvogels in de buurt van de netten blijven echter uit. Om
14 uur melden zich de deelnemers voor de woensdag-excursie; ditmaal gaat het om acht personen,
allen adult en twee Duitse deelnemers in het gezelschap. We hebben ditmaal helaas niet al te veel
vogels in de aanbieding, maar twee Tjiftjaffen, enkele Roodborsten en Merels doen het altijd goed. Op
de vetbollen die naast het gebouw hangen zien we vandaag net als gisteren een Pimpelmees hangen
die maar één poot heeft; ongelooflijk hoe goed mezen in staat zijn om zich daar nog mee te redden.
Zelf heb ik tijdens mijn nestkastwerk eens een mannetje Koolmees aangetroffen die ondanks het feit
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dat hij een poot miste toch gewoon een vrouwtje wist te bevruchten en een voltallig nest met jongen
tot uitvliegen wist te krijgen. Van mezenbewegingen zoals we deze gisteren waarnamen was vandaag
geen sprake. In de avonduren is het weer een heel mooie zachte herfstavond met heldere hemel en
om 23:30 uur nog een temperatuur van 7,9 graden celcius. Het is onwaarschijnlijk stil op het eiland op
het rallengeluid uit de luidspreker na; helaas valt dit geluid wederom regelmatig weg. In de avonduren
vangen we in totaal nog drie Waterrallen in de kooien en netten.
Groet, Henri Bouwmeester, Hanneke Huiskamp en Nadia Hijner
Donderdag 15 november 2012
Witte Kerkuil! Witte Kerkuil??
De dag begon zoals te verwachten viel met prachtig windstil en helder weer met direct aan de kim een
mooie rode band van de later te verschijnen zon. We hebben deze nacht in één van de grofmazighe
netten een Kerkuil gevangen en het betreft hier een waarschijnlijke Witte Kerkuil, de ondersoort
Tyto alba alba. We gaan de kenmerken nog nader vergelijken met de recentste publicaties over witte
Kerkuilen. We hebben dus altijd de foto’s
nog. Ardie Noorman kwam op een dusdanig
tijdstip dat hij de vogel nog heeft kunnen
zien, nadat hij een tijdje op een boomtak
achter de strandwagen heeft zitten kijken.
Wat een prachtvogel was het weer... Tijdens
de eerste ronde hoorden we bij het meteoveld
een suizend geluid naderen en dachten we
onafhankelijk van elkaar dat er een vliegtuig
aan kwam. Al snel bleek wat het werkelijk
was: er kwam vanuit de polder een Slechtvalk
in een gierend tempo laag over onze hoofden
vliegen. Jeemig!!! Wat een indrukwekkend
geluid... de vogel vloog in pal noordelijke
richting naar sectie 4 en dook tussen de berken
door. Even later troffen we op het pad bij sectie
4 een vers dode Waterral aan met nat bloed
op het lichaam. Dit moet een prooi zijn geweest waarmee de Slechtvalk tegen de netten is gevlogen,
om vervolgens (natuurlijk...) te ontsnappen. De eerste rondes waren ook ronduit uitmuntend wat
de Waterrallen betreft; 7 in de ene kooi, 5 in de andere, een paar in de netten en sprokkel zo maar
door. De zangertjes laten het inmiddels meer en meer afweten, maar we krijgen het sterker wordende
vermoeden dat de Sijzen en barmsijzen op het punt staan om de
bosbodem meer op te zoeken, we vingen vandaag dus zowaar
ook de eerste Sijzen. Medio de ochtend arriveert André Duiven
met een gastgezelschapje te weten VPRO-documentairemaker
Cherry Duyns met echtgenote en een TV-presentator die er de
voorkeur aan geeft om incognito te blijven, ook met echtgenote.
De gasten vermaken zich opperbest bij het aanhoren van onze
lotgevallen en informatie over het fenomeen vogeltrek. Cherry
Duyns is vooral verrukt van de Waterrallen. Zelden heeft hij er
één gezien en nu kan hij er zo ineens zomaar een stuk of 12
vrijlaten...
Na de middag verschuiven de vangsten ineens van vooral rallen
naar kleinere zangertjes, maar lopen we ook nog een ronde
waarin we een stuk of zes Merels en drie Koperwieken in de
netten van de schapenweide vangen. Ardie had ons bij zijn
vertrek aan het eind van de ochtend nog verzocht gebeld te
worden als we een Kleine Bonte Specht zouden vangen. Het laat
zich al raden... Om iets over tweeën kunnen we de concierge
van de inspecteur Boelensschool bellen en binnen een half uur
arriveert een groep scholieren voor een praktijkles biologie in
het Groene Glop. De Kleine Bonte Specht die we vangen is
hetzelfde exemplaar dat dit jaar in Augustus werd geringd als
de 132-ste baansoort voor het VRS en nu inmiddels voor de
derde keer is gevangen. Aan het eind van de middag passeren
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we de magische 600-grens
voor het jaartotaal van de
Waterrallen; maar ja, ook de
400- en de 500-grens was
eerder dit jaar al magisch;
waar gaat dit heen? Bij het
vallen van de avond komt
er in zeer korte tijd vanuit
de polder stevige mist
opzetten en begint er een
uniek fenomeen te ontstaan.
Er gaan massaal ganzen
de lucht in die zich naar de
slaapplaats hadden willen
verplaatsen, maar ze weten
niet meer waar heen te gaan.
Tot ver in de avond horen we
vrijwel onafgebroken ganzen
boven het gebouw en de polder rondvliegen. Vanaf ongeveer een uur na het invallen van de duisternis
horen we bij de Brandganzen ook Kolganzen rondvliegen. Het fenomeen gaat nog door tot ver na
middernacht als ik na de vangst van nog eens drie Waterrallen in bed kruip.
Groet, Henri Bouwmeester, Hanneke Huiskamp, Nadia Hijner en Ruud Vlek
Vrijdag 16 november 2012
Bezoekende vogels met vleugels en vogels met benen en fietsen...
Vanmorgen extra vroeg naar de netten gegaan om de grofmazige netten open te schuiven, de gewone
netten in de schapenweide te ontbladeren en daarna de eerste ronde te lopen met mogelijk nog kans
op invallende Houtsnippen want het is vannacht flink afgekoeld naar temperaturen net boven nul
graden en een zwakke wind die iets naar de zuidoostelijke hoek is gedraaid. Die Houtsnippen blijven
uit, maar als ik na het controleren van de rallenkooien terugkom bij de grofmazige netten blijkt daar
een Kerkuil te hangen. Weer één! Ditmaal
is het een ‘gewone’ overduidelijke Tyto alba
guttata, een geheel bruine borst en buik en
overwegend grijs op de bovenvleugels en
bovendelen. Da’s toch maar mooi weer een
goede start van weer een hopelijk succesvolle
verdere dag. Naast deze Kerkuil weet ik
wederom nog een Waterral van een spanlijn
te pakken. De later gelopen eerste ronde
levert meteen al een hoopgevend aantal van
twinig vogels op. De mist is afgelopen nacht
goeddeels weer opgetrokken en dat zorgt er
voor dat we toch helemaal niet slecht starten
want er zitten gelukkig amper waterdruppels
aan de netten. Tijdens de eerste ronde zien we
meteen een heel grote groep van circa duizend
Kolganzen recht uit zee over komen vliegen om
luid roepend door te vliegen naar de polder of verder. Normaal gesproken vliegen ze verder (Kolganzen
pleisteren nauwelijks op Schiermonnikoog) maar kennelijk wil zich een deel aansluiten bij de door de
mist ingevallen Kolganzen van afgelopen avond en nacht. Later horen we dat er inderdaad de nodige
Kolganzen in de polder zitten. We hebben vandaag vooral een verhoudingsgewijs sterke toename
bij de kleinere zangertjes. Er vliegen leuke zwermen van Sijzen en barmsijzen in het Glop rond. Ook
vandaag weer een paar exemplaren die naar beneden willen komen en in de netten belanden. Naast
deze kleintjes hebben we ook nog een terugvangst van een Merel met een ring uit 2010. Als we in
de computer kijken naar het aantal terugvangsten (en in welk deel van het jaar) zien we dat we
deze vogel vorig jaar al eens hebben gevangen met verse verwondingen van een Sperwer of andere
roofvogel. Daar was ditmaal niets meer van te zien of te merken, de vogel verkeerde in prima conditie
en had dus geen handicap of uiterlijke afwijkingen overgehouden.
Verder stond de dag vooral in het teken van het vele bezoek dat uit interesse kwam aanwaaien.
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Martin Duisterwinkel is bijvoorbeeld weer
langsgeweest voor de verzamelde teken en we
hebben hem onder andere een eppendorffje
kunnen geven met 16 vers verzamelde teken
van één Merel. In de loop van de middag
vielen de vangsten behoorlijk terug en
lieten ook de Waterrallen het afweten. In de
avondschemering verschenen er echter opeens
groepjes Koperwieken in het bos; slechts
een paar vingen we er van. Het gaf toch wel
weer een echt Oktobergevoel (maar dan dus
in November) om later de lucht vol roepende
vertrekkende Koperwieken te horen, het eiland lijkt weer leeg te lopen.  
Groet, Henri Bouwmeester, Hanneke Huiskamp en Ruud Vlek

Week 47
Zaterdag 17 november 2012
Herhaling van zetten
Een nieuwe dag, nieuwe kansen... Meteen vanaf vertrek voor de eerste ronde krijgen we assistentie
van Holmer Vonk en Frank Majoor die naar het eiland zijn gekomen voor de integrale wadvogeltelling.
Dat komt maar goed uit want als we aankomen bij sectie 6 slaat mij de schrik om het lijf. Ik kijk tegen
een grofmazig net met een muur van blad aan waar Holmer achter staat te schudden, maar er zit
zoveel blad in dat ik delen van Holmer alleen aan de bovenkanten van iedere baan kan zien, de rest
is allemaal blad, blad, blad. Na een half uurtje peuteren hebben we de netten leeg en kunnen we ze
sluiten. De grofmazige netten laten we nog een rondje open, hopende op nog wat leuks. De Merels
zijn inmiddels zo goed als allemaal verdwenen. De enkele exemplaren die er nog rondvliegen weten
de netten in de meeste gevallen goed te staan en vliegen er keurig omheen of overheen. Als we
achter bij sectie 5 lopen zien we twee Grote Zilvereigers over de baan komen vliegen, niet echt zo’n
alledaagse verschijning op Schier dan zoals inmiddels in het binnenland. De beide vogels vliegen in de
voor reigers typerende rustige vlucht in oostelijke richting naar de kwelder. De rallenkooien doen het
vanaf die eerste ronde meteen erg goed. We halen er maar liefst 19 rallen uit waarvan er twee al een
ring dragen. Eén daarvan komt nog van het roemruchte rallenbal in de week van Kees en Leo. Een
heel beperkt deel van de vogels van die rush heeft dus besloten vooralsnog hier te blijven. De wind
blijft vandaag doorstaan uit de zuidelijke hoek met een kracht van 3 tot 4 Bft en draait gedurende de
dag langzaam door naar de zuidwesthoek. Verder valt er eigenlijk niet zo heel veel te melden en is het
overdag vooral een soort herhaling van zetten. Net zoals gisteren vangen we best wel een leuk aantal
kleinere zangertjes en is het spannend hoe het zich zal gaan ontwikkelen met de uitdijende groepen
Sijzen en barmsijzen. Iedere dag vangen we er wel een paar van, maar wanneer komt zo’n hele groep
nou eens naar beneden? Net als gisteren hangen er in de laatste ronde weer een paar Koperwieken
die hadden willen gaan slapen in het hakhout. Laat op de avond begint het voor het eerst sinds een
week serieus te regenen, al blijft het bij lichte regen. Deze zal naar verwachting tot morgen rond het
middaguur standhouden; we wachten maar af.  
Groet, Henri Bouwmeester, Hanneke Huiskamp en Ruud Vlek
Zondag 18 november 2012
Superstille zondag met weer een buitenlander
Bij het opstaan regende het vanmorgen nog licht. Gedurende de nacht heeft het langere tijd geregend
maar dat heeft in de regenmeter amper extra milimetertjes opgeleverd bovenop de vele milimeters die
er nog in waren blijven zitten van wanneer dan ook. Gelukkig werd het op het juiste moment droog
en vielen er direct achter de bij het eerste ochtendlicht scherp over het eiland liggende grens van het
regengebied lijsters het eiland op. Die lijsters bestonden uit Merels en Koperwieken; niet meer in de
aantallen zoals je in Oktober mee kunt maken, maar duidelijk merkbaar waren er weer nieuwe vogels
in het terrein. Maar ja, ook weer het andere herkenbare beeld: aankomen, even rondhangen, verder
vliegen. Toch hebben we er weer een aantal van weten te ringen. De rallen gingen meteen weer als
vanouds van start met een kooi met acht stuks erin en een kooi met zeven stuks. Verder was het aan
het begin van deze dag opmerkelijk rustig in het vangterrein. Het weer knapte heel snel op en de wind
was ook al meteen na de regen geluwd. Het ontbladeren van de netten duurde daardoor dus nu eens
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een keer een stuk minder lang. Na de middag kwam er af en toe een zonnetje bij
en was het goed toeven; de Brandganzen in de polder waren vanaf de netten bij het
meteoveld prachtig te aanschouwen en het gegak klonk op deze onwaarschijnlijk
stille Zondag alsof ze tussen de netten liepen.
Na de middag hingen er tijdens één van de rondes verspreid door het terrein
ineens een verhoogd aantal vogels. Vlak voor de Ebelbrug hing een Pimpelmees
met een ring aan de rechterpoot die er iets anders uitzag. Het verdere verloop
van dit betoog is duidelijk: een buitenlander! Op de ring deze maal: BRUSSELS.
Een adulte Pimpelmees die wellicht vorig najaar/winter aldaar is geringd tijdens
de (veel lichtere) mezentrek van vorig jaar. Ik loop de ronde verder af en vis in de
schapenweide de vermoedelijke daadster uit één van de grofmazige netten. Daar
hangt dus een reeds geringde eerstejaars Sperwervrouw met vlak naast haar in het net een dode
Merelvrouw die kennelijk al ergens anders in het terrein door haar geslagen was. De vogel bleek hier
in het Glop op 18 Augustus door Wim en Koos te zijn geringd. Tegen de schemer verschijnen er net
zoals gisteravond ineens weer Koperwieken; een beperkt deel gaat slapen in het struweel, maar de
grootste aantallen vertrekken weer voor de volgende etappe. De vier Koperwieken die we in de laatste
ronde uit de netten halen hebben in drie gevallen flink wat trekvet, de vierde totaal niet. De avond is
al snel koud en helder, wellicht zal er morgen een tikkie nachtvorst optreden. Wat zeg ik... tijdens het
lopen van de laatste rallenronde blijken de onderste drie banen van de netten al bevroren te zijn. Op
de ramen van het Glop zitten een stuk of tien mannetjes van de wintervlinder, hun bruidsvlucht
is begonnen. Maar als ze aan een vrouw willen komen zullen ze wel meer in actie moeten komen,
ze zitten de hele avond bewegingsloos, geen goesting zeker... Aan de andere kant, met vorst voor
nageslacht zorgen...  
Groet, Henri Bouwmeester, Hanneke Huiskamp en Ruud Vlek
Maandag 19 november 2012
Waterrallenmijlpaal
Zoals ik gisteren al schreef zat er al ijs op de netten, ook vanmorgen dus planken tussen de netstokken
met pareltjes ijs en rijp op de netten zelfs de netstokken waren hard... En toch hingen er in de
bovenste (niet bevroren) netbanen verspreid door de opstelling Merels in de netten. Er was dus
duidelijk nieuwe aankomst en bij de tweede ronde zagen we nog steeds Merels binnenkomen. De
meeste vingen we wederom op de hogere delen van het vangterrein, met name in de netten in de
schapenweide en de overgang naar sectie 7.
De Waterrallen waren weer voltallig aanwezig, alsvanouds dit jaar zou ik haast zeggen. Er was vandaag
weer grote verscheidenheid
in grootte en daarmee
samenhangend het gewicht
bij deze vogels: we vingen
een Waterral van 88 gram
alsmede een exemplaar van
160 gram die daarmee de
zwaarste van het seizoen
was. En... vandaag een
ander heuglijk feit in de
database: we hebben
vandaag de 700-ste van het
jaar geringd! Zowaar een
mijlpaal en ik kan mij haast
niet voorstellen dat er ooit
in Nederland een ringgroep
in één jaar meer Waterrallen
heeft geringd. Ook de
Castricumer godfathers van
het rallenknallen hebben
er op z’n meest 632 in een
jaar geringd. Onze vangsten
begonnen dit jaar op 28
september (week 39) en
nu tot en met 19 november
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(week 47) de 711-de
Waterral (in 9 weken tijd) en
in de totale database hebben
we nu 3437 records van de
Waterral zitten. Om negen
uur vanmorgen kwam er na
een vrijwel windstille ochtend
met een mooie zonsopkomst
waardoor gelukkig snel dooi
op de netten volgde, wat
wind opzetten en tegen tien
uur trok moeder natuur de
gordijnen dicht. Er kwam
vanuit de polder weer een
hardnekkige mist opzetten
die uiteindelijk de hele dag
bleef hangen, ook nadat
de wind had aangehaald
naar 3 tot 4 bft uit ZZW.
De vogels wisten ook niet
goed raad met de mist want
tegen de verwachtingen in
bleven vooral de Merels het
de gehele dag goed doen en vingen we er maar liefst vijftig nieuw. Er zaten ook duidelijk meer Vinken
in het bos en af en toe hoorde ik een Keep. Rond de opstelling in de schapenweide vlogen enige tijd
twee oeverpiepers. Aan de grond, laat staan in de netten kwamen deze echter niet. Ook zag ik nog
een groepje van acht veldleeuweriken over komen vliegen, duidelijk vorsttrek. De NVO-Koolmees
meldde zich vandaag ook nog weer een keer en we vingen nog een eigen Pimpelmees terug uit 2010,
nu dit jaar voor het eerst terug en in 2011 alleen één keer in Juni en één keer in de vergelijkbare
Novemberperiode. Tot en met de voorlaatste ronde bleven we goed doorvangen. In die ronde moesten
we wel besluiten om de netten in de schapenweide te sluiten want iedere ronde een half uur blaadjes
peuteren en morgen starten met muren van blad is ook niet alles. In de laatste ronde nog één Merel
en vervolgens in de late avondronde voor Waterrallen nog 3 rallen. Op dat moment blijkt de wind weer
afgezwakt en is de temperatuur voelbaar hoger dan overdag, typisch Novemberweer voor Schier.  
Groet, Henri Bouwmeester, Hanneke Huiskamp en Ruud Vlek
Dinsdag 20 november 2012
Het wordt minder...
De vogeltrekradar gaf vannacht al aan dat de trek nihil was, zowel boven de Noordzee als boven
noord-Nederland. Dat merkten we vandaag ook, tenminste wat de zangvogels betreft. Er was amper
beweging in de lucht en de Merels leken vrijwel uit het terrein verdwenen. Toch vingen we er wel
weer wat vandaag. En er hingen verrassend genoeg in de eerste ronde ineens twee ongeringde
Winterkoningen in de hoek van sectie 4 naar 5. Die hoek staat bij ons bekend als een echte
‘aankomsthoek’ in de opstelling. Het zou maar zo kunnen dat het trekkers zijn want in November
willen er nog wel eens trekkende Winterkoningen uit Noorwegen doorkomen zoals ringcontroles uit
het verleden illustreren. In de eerste ronde zagen we ook weer een Grote Zilvereiger overvliegen
over exact dezelfde route waar we afgelopen Zaterdag er twee zagen vliegen. En er werd tijdens het
controleren van de netten een Watersnip opgepest vanuit het hakhoutgriend. De vogel ging midden
tussen de netten op het paadje zitten, maar spatte meteen weer op om precies parallel aan de netten
weg te vliegen. Het was vandaag een bewolkte dag met een lichte bries uit zuidelijke richting, het
bleef echter wel droog zoals onze gehele periode tot nu toe nog het geval is. De bries was vanaf
de tweede ronde wel dusdanig hard dat we de normale netten in de schapenweide hebben moeten
sluiten, de eiken verliezen nu hun blad toch echt heel snel. De rallen zetten de lijn van goede vangsten
nog gewoon voort; vandaag was een Waterrallendag met uitersten. En dat in de vorm van uitersten
in gewichten. We vingen een heel klein ralletje van slechts 75,4 gram en een knoepert van 160,5
gram. Helaas niet in dezelfde ronde want dan hadden ze mooi naast elkaar gefotografeerd kunnen
worden. Ardie Noorman is op bezoek geweest en heeft een ronde meegelopen met de directeur van
de Insp. Boelensschool. Tijdens dat rondje vloog er een Grote Gele Kwikstaart laag over het elzenbos
en zagen we even later heel kort een Gaai in de schapenweide tussen de eiken wegvliegen. De rest

53

van de dag zou ik er nog tweemaal één zien, of het dezelfde was... Midden op de middag was er
regelmatig paniek onder de vogels in het Glop te bemerken en zag ik tijdens één van de rondes van
grote afstand een Havik worstelend in een net hangen. Mijn enkele jaren geleden geslaagde sprintact waarbij de slippers in het rond vlogen mislukte ditmaal schromelijk, waarschijnlijk omdat ik geen
slippers aan had... Ik had dus het nakijken, maar kon nog wel goed genoeg zien dat het een adulte
vrouw was. Er was nog enige hoop omdat de vogel wegvloog in de richting van de grofmazige netten,
maar helaas... In de loop van de middag trok de wind aan en werd het eikenblaadjes plukken in de
schapenweide te intensief om het nog lonend te maken om de netten open te houden, op het langste
grofmazige net na hebben we daar dus de resterende netten vroegtijdig gesloten. De avond werd
in het dorp doorgebracht waar we nog deelnemers van de laatste excursie troffen die trots kwamen
vertellen dat ze op de kwelder een meevliegende velduil hadden gezien. Tevens troffen we Cherry
Duyns met de zijnen nog weer in gezelschap van cabaretier Bert Visser. Cherry vertelde apetrots te zijn
op de foto’s die hij in het Glop had gemaakt van de Waterrallen die we toen gevangen hadden. Bert
Visser wil ons deze week nog een keer komen bezoeken. Verder constateerden we dat hotel Bernstorf
het kennelijk erg druk heeft, de volledige kerstversiering van vorig jaar stond nog in vol ornaat op het
terras. En we constateerden dat toch echt op de heenweg in plaats van op de terugweg...  
Groet, Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp
Woensdag 21 november 2012
Opnieuw verse Merels
Er was zowaar weer enige trek geweest vannacht. Tijdens de laatste rallenronde waren vannacht
al de nodige Koperwiekenpiepjes te horen en vanmorgen kwamen er inderdaad meerdere groepjes
overvliegen. Daarvan was echter in de opstelling amper iets te merken. In de netten vingen we louter
Merels die ook waren aangekomen. En zoals we gewend zijn gebeurde dat slechts in de eerste ronde
en daarna vrijwel geen Merels meer. Het wordt wellicht saai om het in dit verslag te lezen, maar
wederom goede Waterralvangsten, we zitten inmiddels over de 750 exemplaren. In de kooien 4 en
5 vanmorgen ook weer een Waterhoen, daarvan heeft het VRS er dit jaar toch ook al negen geringd.
We liepen een heel goede eerste ronde met maar liefst 36 vogels. Dat is meteen al meer dan de helft
van het dagtotaal van gisteren. Aan verdere waarnemingen was er in die ronde totaal niks te melden,
of het moet zijn dat we weer prachtig hebben kunnen genieten van de vele honderden Brandganzen
die weer heel laag over het veldlab en de netopstelling kwamen overvliegen om mooi tegen de wind
in te landen in de polder. De tweede ronde gaf onverwachts een heel ander beeld; er was niets meer
te merken van de goede vangsten in de eerste ronde. De meeste Merels waren alweer verdwenen en
van andere soorten vloog ook al niet bijster veel meer rond. Zelfs de Waterrallen lieten het vandaag
al een stuk vroeger op de dag behoorlijk afweten, een voorteken? Kortom, het werd sprokkelen voor
de rest van de dag met iedere ronde een stuk of 5 tot 7 vogels. Toch ook nog een voor ons nieuwe
periodesoort: een Rietgors! Jawel, een Rietgors; opmerkelijk genoeg om te constateren dat die soort
na elf dagen vangen in November nog een nieuwe soort kan zijn op de periodelijst. In de loop van de
avond neemt de wind op het eiland behoorlijk toe. Er was al wel harde wind met sterke windvlagen
voorspeld, maar dan voor de westkust. We hebben de meest bladgevoelige netten al wel gesloten en
bovendien is er al niet zo heel veel blad meer wat nog kan vallen. Voor de rest wordt het afwachten.
Om 23:45 loop ik nog een ronde voor de rallenkooien en constateer dat het inmiddels al weer wat
minder is geworden, maar dat er merkwaardig genoeg toch al wel meer blad in de netten hangt dan
ik dacht dat er nog aan de bomen zat... De laatste ronde levert net voor middernacht nog weer één
Waterral op.  
Groet, Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp
Donderdag 22 november 2012
Weinig vogels, veel blad...
de harde wind had dus toch wel heel wat blad de netten ingeblazen. Wat vogels betreft was het van
meet af aan rustig al zaten er voor vertrek voor de eerste ronde wel zes Merels op het veldje naast het
veldlab. Van die zes Merels hadden er twee geen staart. Er is de laatste dagen duidelijk meer activiteit
van roofvogels in het Glop merkbaar en dat laat zo zijn sporen na bij hun prooivogels, die het niet
allemaal met de dood hoeven te bekopen en er nogal eens met lichte of zware kleerscheuren vanaf
komen. Zo vingen we vandaag ook nog weer de eerder gevangen Merel uit 2010 terug die vorig jaar
in deze periode nog vers gewond was gevangen. We peuterden tijdens de eerste ronde wel wat Merels
tussen de bladeren weg maar het hield niet over. Met de Waterrallen ging het ook wat rustiger, maar
dat is zo gek nog niet met het weer van vannacht, wie wil er dan nog vliegen? Tijdens de eerste ronde
kwam er nog wel een groep van 19 Houtduiven over het Glop vliegen, ze vlogen in stevige snelheid
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schuin op de wind mee, in noordoostelijke richting.
Gisteren hebben we nog vergeten te vermelden dat we met de telescoop een Merel hebben kunnen
aflezen die op een appel zat te eten. Het bleek een vrouw te zijn die hier in het Glop in 2008 is
geringd, vervolgens in alle jaren wel enkele keren is gevangen, maar dit najaarsseizoen alleen op
28 Juli en daarna niet meer. Het blijkt in ieder geval een flink dominante vrouw te zijn, want diverse
andere Merels die hun graantje willen meepikken van de appel krijgen geen schijn van kans en
worden subiet weggejaagd. Verder bij de terugvangsten nog een Pimpelmees uit 2010 die een echte
najaarslocal blijkt te zijn, hij is ieder jaar wel enkele malen teruggevangen maar altijd in Oktober en
November na in 2008 juist in Juli te zijn geringd als eerste kalenderjaar vogel. Deze vogel zit nu twaalf
maal in onze database. Aan het eind van de middag vingen we op de rand van de schapenweide een
bijzondere Tjiftjaf terug... Nee, niet een exemplaar van de ondersoort abietinus of tristis, maar een
exemplaar met 2 ringen !!! Een eerder dit seizoen veroorzaakt foutje dat we nu dus mooi hebben
kunnen herstellen door de ring met het hoogste nummer voorzichtig te verwijderen. De vogel gaat nu
dus zonder dubbele persoonlijkheid verder door het leven.
We zijn vandaag begonnen met het opruimen van de eerste netsecties nadat gisteren aan het eind van
de middag sectie 5 al was binnengehaald. Vanaf 09:00 uur werden op rij in chronologische volgorde en
verdeeld over de dag secties 4 / 8 / 9 / 0 / 2 / 1 binnengehaald. Binnen gaan de netten over de waslijn
om door en door te drogen. Verbleekte, gare netten en netten met te weinig mazen tussen de gaten
worden meteen vervangen voor volgend vangseizoen. Ten tijde van de laatste ronde voor Waterrallen
staat er nog steeds een stevige wind maar is het ook kraakhelder. De ronde levert geen rallen op,
wederom een voortzetting van de teruglopende trend, het loopt nu toch echt op z’n eind.  Groet, Henri
Bouwmeester en Hanneke Huiskamp
Vrijdag 23 november 2012
De nachtkaars dooft langzaam
We hebben vanmorgen nog net voor de regen uit een paar vogels kunnen vangen met de resterende
netten van sectie 7 en de laatste drie netten van sectie 3. Wederom waren er Merels aan het
binnenkomen en een aantal hingen er in de resterende netten. Tevens kwamen er ook nog wat
Koperwieken binnen, maar in beperkte aantallen en zoals gebruikelijk zaten deze vogels meteen hoog
in de bomen, onvangbaar.
In de rallenkooien hadden we gewoon wel weer Waterrallen, maar ook bij die soort wordt het minder.
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Ditmaal haal ik er nog vijf uit twee van de vier kooien. Rond negen uur begint de aangekondigde regen
ons te bereiken en hebben we een half uurtje daarna alle netten binnen aan de waslijn hangen. Het
seizoen zit er wat de netten betreft dus op, tijdens het opruimen van de gehele opstelling vangen we met
de kooien nog even een paar dagen door. In de loop van de middag is het weer droog en kan er nog de
nodige hardware (lees: netstokken en dergelijke) uit het veld naar binnen worden gehaald. In de laatste
avondronde is het heerlijk stil en rustig in het vangterrein. De eenden hebben het ook al door dat er geen
netten meer staan want er vliegt een wilde eend op van de glopsloot. Voor het slapen gaan vangen we
nog twee Waterrallen, morgen gaan we waarschijnlijk het magische geluksgetal 777 passeren.  
Groet, Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp

Week 48
Zaterdag 24 november 2012
En dat zijn er dan 785...
Bij de eerste inspectie van de rallenkooien was het eiland gehuld in mist. De wind was ook helemaal
weggevallen. In de rallenkooien vingen we in totaal acht rallen waarvan één terugvangst van gisteren.
Bij terugkeer van het uit de kooien halen van deze vogels werden we alweer uitgelachen door een
vogel die in de gaten had dat de netten weg waren. Er liep een mooie Fazantenhaan parmantig
voor ons uit over het nettenpad naar het veldlab. In de schapenweide hoorden we enkele malen
een Appelvink roepen en in de mist kwam er een Blauwe Reiger heel laag over het Glop gevlogen.
In een latere ronde vingen we nog weer twee rallen, daarna pas weer één aan het eind van de
middag. In de tussenliggende tijd zijn alle stokken in de strandwagen opgeborgen, heeft Hanneke
alle vogelbewaarzakjes uitgeklopt en gewassen en zijn alle netten muisveilig opgeborgen. Daarnaast
hebben we nog even tussen de bedrijven door een fietstochtje door de polder en naar de veerdam
gemaakt. Daar kwam toevallig ook nog een letterlijk oude bekende met de reddingsboot het eiland
bezoeken. In de zoetwaterslenk naast de veerdam barstte het van de circa duizend pijlstaarten die het
laagtij poetsend en slapend doorbrachten. De vroege avondronde leverde nog weer een Waterral op
en de laatste avondronde ook nog weer één. De luidspreker heeft op dat moment zware concurrentie
van een groep die bij boer Visser aan de overkant van de Kooiweg gehuisvest zit. Als de koeien morgen
maar geen karnemelk geven...  
Groet, Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp.
Zondag 25 november 2012
We begonnen vanmorgen al vroeg met weer eens een leuk verhaal. We lagen nog in bed toen we
in de grote zaal van het veldlab vreemde geluiden hoorden. Wij denken dat de muizen weer feest
hebben en weer lekker onder de wol gekropen. Later bij het reguliere opstaan (nou ja, zo regulier
gaat dat inmiddels niet meer….) kom ik in de grote zaal en hoor ik een vogel vliegen… Een vogel
vliegen??? De whisky van gisteren was heerlijk moet ik toegeven, maar…. Er vloog toch echt een vogel
rond in het gebouw. Het vlindernetje uit de kast gepakt en op jacht gegaan… Ik kreeg uiteindelijk
een Spreeuw in handen. Een Spreeuw??? Dat kan in ieder geval geen uit een bewaarzakje ontsnapt
exemplaar zijn want we hebben er in deze 2 weken maar 1 geringd en die staat op de foto van het
loslaten… De Spreeuw blijkt broodmager en na het ringen en loslaten (we hebben haar nog even
een opkikker gegeven (gestampte beschuit gevolgd door een slok water) ben ik maar eens in het
gebouw op zoek gegaan naar een opening. We hebben al enkele dagen geen raam open gehad en de
deur is ook continu dicht dus daar kan ie niet door naar binnen zijn gekomen. Uiteindelijk zie ik bij
de verwarmingskachel, of liever gezegd het ontluchtingskanaal, dat daar een provisorisch gemaakte
houten plank van een schoorsteenopening opengedraaid is. Ik kijk er achter en zie een stapeltje
berkenblaadjes en… jawel, spreeuwenpoep. De vogel moet daar dus een tijd opgesloten hebben
gezeten en uiteindelijk de plank open hebben kunnen duwen om vervolgens de zaal in te vliegen. Het
is de zevende Spreeuw die dit jaar in het Glop geringd is, een echte lucky number dus…. Morgen ga ik
maar eens even de zwarte piet uithangen en op het dak de schoorsteenpijp afsluiten met een rooster.
In de eerste ronde langs de kooien trof ik vijf rallen aan waarvan weer vier exemplaren in kooi 4.
Van die vier was er één al geringd en wel gisteren. Later op de dag nog weer een terugvangst, nu
een Waterral van 2 november dit jaar. Weer een exemplaar dat na drie weken nog steeds in het Glop
aanwezig is. We hebben nu toch wel heel wat eigen terugvangsten in de database zitten, wellicht
moeten we daar maar eens mee aan de slag om te kijken of we een analyse kunnen maken van de
gemiddelde verblijfstijd van die vogels. Ik heb er in ieder geval meerdere in de handen gehad die al
drie weken daarvoor waren geringd.
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Na de middag barst het aangekondigde stormachtige weer los. De bomen in het Glop staan flink heen
en weer te schudden. De wind haalt aan tot 8 bft en er beginnen links en rechts de nodige dode takken
naar beneden te komen. Als ik op een gegeven moment met een kar vol spullen van 2 rallenkooien
terugkom valt er een meter of 5 voor mij een grote dode tak als een speer recht naar beneden om
vervolgens rechtop in de sloot te blijven staan. Tijd om maar even een stormpauze in te lassen…
uiteindelijk blijft de schade in het Glop beperkt tot een omgeknapte dikke dode berk die precies parallel
aan de glopsloot is gevallen. Verder natuurlijk overal afgebroken dood takhout.
’s Avonds hebben we nog een avondcontrole voor in nestkasten slapende mezen gehouden. We hebben
14 nestkasten kunnen controleren; daarvan waren er zes bezet met Koolmezen die alle zes al een ring
droegen. Wat dat betreft hebben we het in het Glop dus niet slecht gedaan wat de mistnetvangsten
van Koolmezen betreft. Het bleken allemaal vogels te zijn die dit jaar zijn geringd, al was
er één bij die merkwaardig genoeg van Zwartkop in een Koolmees was veranderd….
Morgen nog twee rallenkooien verwijderen, de geluidskabel het moerasbos uit sleuren en dan naar
huis…. De Waterrallenteller staat op 791, dat gaan we niet halen…
Groet, Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp.
Maandag 26 november 2012
Pesten
Je hoort nogal eens de vraag gesteld worden waarom Pestvogels die naam dragen. Nou, na vanochtend
weten we het…
In de eerste en laatste ronde langs de inloopkooien treffen we nog 1 laatste Waterral aan waarmee
de definitieve eindstand dus op een jaartotaal van 792 Waterrallen komt. Gaan we dat ooit nog
verbeteren? Dan zullen er een paar zaken mee moeten zitten… een goede waterstand in het
vangterrein zoals we eigenlijk dit jaar over meer dagen dan in voorgaande jaren hebben gehad;
vanzelfsprekend een goede rallenreproductie in de herkomstgebieden en net dat beetje meer
inspanning zoals we dit jaar regelmatig hebben gedaan, zoals bij de netten posten en invallende
Waterrallen meteen uithalen.
Dan die Pestvogels… na de laatste controle zijn we de kooien gaan ontmantelen. En ja hoor… tijdens
de laatste handelingen bij de laatste kooi horen we ineens een Pestvogel ten noorden van het van
vangterrein. En even later komt hij heel demonstratief vlak over ons hoofd gevlogen. Ongewild krijg je
dan toch echt even de gedachten dat ie dat natuurlijk gewoon met opzet doet om ons eens even lekker
te pesten nu alle netten weg zijn.
Er zijn overigens meer ‘pestvogels’ hoor; we hebben de laatste drie dagen vrijwel continu een Gaai
rondvliegen rond de directe omgeving van het gebouw en in de eiken van de schapenweide. Bij het
gebouw ook een tweetal eksters die per uur dichterbij durven te komen.
Na het opruimen van het gebouw en alle ringspullen in de kasten sjouwen zijn er nog een paar
laatste handelingen voor we naar huis kunnen. De eerste is het versturen van de nodige back-ups en
bestanden van de ringendatabase en de andere is het op het dak klimmen en de dubbele vogelval van
de schoorsteen afsluiten. Beide rookkanalen bleken volledig open te zijn met een diameter van 20 cm;
daar wil dan inderdaad nog wel eens een vogel nieuwsgierig naar binnen kijken.

Epiloog 1
Terugkijkend op het vangjaar 2012 kunnen we ten eerste wel stellen dat de teruggang van de Fitis die
al jaren gaande is inmiddels dramatische vormen begint aan te nemen. Was het in de jaren negentig
nog zo dat we ons ieder seizoen afvroegen of we er meer of minder dan 1000 van zouden ringen, nu
eindigen we 2012 met 394 exemplaren. Met enkele uitschieters in de jaren 2010 en 2007 is de trend
echter duidelijk negatief. Over het historische jaar wat Waterrallen betreft hoeven we het niet nog een
keer te hebben, fantastisch. Verder maakte de Houtsnip een operkelijk jaar door, evenals de Kleine
Barmsijs. Voor beide soorten geldt dat ze gewoon een heel goed broedseizoen lijken te hebben gehad
want de pieken van de vangsten liggen voor het begin van hun trektijd. Van de Houtsnip ringden we
er maar liefst 24 en van de Kleine Barmsijs 157. Daarnaast bleven vangsten van Tuinfluiter, Vink en
Zwartkop ver beneden het gemiddelde, maar dat valt volledig te verklaren door het feit dat we daar
dit jaar geen geluid van draaiden. Voor de Vink ligt dat wel wat complexer want daar heb je jaren van
waarin ze massaal soortrekken en we er ook in een geluidsjaar weinig van vingen.
Tot zover deze bespiegelingen, onze boot vertrekt zodadelijk, alle lezers van onze verslagen bedankt en
allen tot ziens in 2013!
Groeten, Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp
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Epiloog 2
Week 51
Waarin een paar Harries het toch niet laten konden.
Dinsdag 18 december 2012
Wintervangen in het Glop 1
Omdat het in het dorp best nog vol zat met (deels geringde) Merels en ander gevogelte, en Kees en
Symen toch nog wat op het eiland moesten doen, hebben wij drieën het plan opgevat deze dagen de
netten nog maar weer eens buiten te hangen. In de vroege ochtend de CES netten opgesteld, d.w.z.
de secties 2,3,7 en 8, wat met twee man in één uur te doen valt. Alles voor zonsopgang (lekker laat in
deze tijd van het jaar) open hebben is niet echt hard nodig. De vettere rondjes blijken dit jaargetijde
rond het middaguur te liggen, in de vroege ochtend is het veelal nog zo nat dat de vogels uit lijken
te slapen. De eerste dag levert op wat er zoal in de buurt vertoefd en te horen valt. Vink, diverse
soorten mezen, Koperwiek, Goudhaan en als bonus een Houtsnip. Die hebben we kunnen ringen, maar
het aantal reeds geringde vogels was vele malen groter dan het aantal verse. Niet onverwacht, maar
wel interessant, van de 42 vogels die we vandaag vingen waren er 35 reeds geringd en 7 ongeringd.
En wanneer maak je nu mee dat ruim 80% van je aantal gevangen Goudhaantjes al geringd blijkt.
En dat ruim drie weken na het sluiten van de netten in de (verlengde) reguliere vangperiode. Zoveel
terugvangsten maakt het natuurlijk mogelijk om veel te vergelijken. Eén vogel was daarbij vooral
interessant, namelijk een Winterkoning die door AGD voor de tweede keer als 1 kj werd bestempeld op
basis van duidelijk afwijkende gekleurde buitenste vijf apdv (met witte vlekjes). HBO had dit beestje
echter ook tweemaal gevangen en was tot een leeftijd van g1 gekomen. Enig nadenken en boekwerken
checken deed AGD tot de conclusie komen dat het inderdaad een adulte vogel was. Er was weliswaar
kleurverschil tussen binnenste en buitenste apdv, maar dit werd veroorzaakt door de aanwezigheid
van witte vlekjes op de vijf buitenste apdv, een adult kenmerk. Weer wat geleerd dus. Overigens blijkt
dat er in sommige gevallen toch ook nog vermijdbare fouten insluipen. Zo zitten er Pimpelmezen in
ons bestand die schijnbaar van geslacht kunnen veranderen in het seizoen, vallen er soms duidelijk
vleugellengtes op doordat ze ongeveer 5 mm afwijken van wat anderen hebben gemeten (drie keer
raden!) en worden er bepalingen vastgelegd, waarvan ooit is afgesproken dat we dat binnen de VRS
niet doen. Het wordt tijd om dat eens nader te bekijken, teneinde ons allen alert te houden en de
kwaliteit van ons werk te vergroten. Ondanks het ietwat druilerige weer toch een mooi dagje.
André Duiven
Woensdag 19 december 2012
Wintervangen in het Glop 2
Een vergelijkbare dag wat het weer betreft, een lager aantal vogels en weer beduidend meer
terugvangsten dan verse vogels. Ook vandaag konden we een Houtsnip verschalken en van een ring
voorzien. De dag werd wat het aantal vogels betreft eigenlijk gered dorr een familie Staartmezen die
in de netten terechtkwamen. Het soorten palet was gelijk aan dat van gisteren, ook weer 4 geringde
Goudhaantjes. Er was nauwelijks overlap tussen de vangsten van beide dagen, alleen een Goudhaan
liet zich in totaal vier keer verschalken, twee keer op beide dagen. Interessant was de vangst van een
in oktober voor het eerst gevangen Tjiftjaf, overigens zonder kleedkenmerken van iets uit het oosten.
De klap op de vuurpijl was echter de laatste vogel van de dag, dat was namelijk een Koolmees met
een Lithouwse ring (Kaunas). Het was echter al de tweede keer dat we deze vogel hadden, Henri had
hem op 16 november voor het eerst. Al met al een geslaagde actie, voor herhaling vatbaar volgens
ons. Wel is duidelijk dat enkele dagen achter elkaar vangen waarschijnlijk weinig zinvol is, wegens snel
teruglopende aantallen. Er zit ook geen blad meer aan de bomen, dus de netten vallen des te beter op.
Nogmaals tot volgend jaar! André Duiven, Kees Oosterbeek & Symen Deuzeman
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Voor een totaaloverzicht van de vangsten van VRS Schiermonnikoog in het Glop van 1991 tot en met
2012, zie de soortenlijst.

Jaarstaat 2012
Groene Glop
Barmsijs
Beflijster
Bladkoning
Blauwborst
Boerenzwaluw
Bokje
Bonte Vliegenvanger
Boomkruiper
Boompieper
Bosrietzanger
Braamsluiper
Buizerd
Draaihals
Dwerggors
Fitis
Fluiter
Gaai
Gekraagde Roodstaart
Goudhaan
Goudplevier
Grasmus
Grauwe Vliegenvanger
Groenling
Grote Barmsijs
Grote Bonte Specht
Havik
Heggenmus
Houtduif
Houtsnip
Huismus
Kauw
Keep
Kerkuil

9
2
14
6
11
1
16
10
2
2
35
2
1
1
394
1
1
28
253
1
17
14
13
1
20
1
58
14
26
1
6
6
5

Kleine Barmsijs
Kleine Bonte Specht
Kleine Karekiet
Koekoek
Koolmees
Koperwiek
Kramsvogel
Merel
Paapje
Pimpelmees
Putter
Rietgors
Rietzanger
Roodborst
Sijs
Sperwer
Sperwergrasmus
Spotvogel
Spreeuw
Sprinkhaanzanger
Staartmees
Tjiftjaf
Tuinfluiter
Vink
Vuurgoudhaan
Waterhoen
Waterral
Watersnip
Winterkoning
Witsterblauwborst
Zanglijster
Zwarte Kraai
Zwartkop
Totaal
Aantal (s)sp
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157
1
43
9
343
348
5
888
1
163
8
77
7
384
50
8
1
30
7
4
62
392
85
172
21
9
792
1
126
1
219
1
278
5665
66

