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Week 30

Afgelopen week zijn we weer naar Schiermonnikoog geweest alwaar we het gebruikelijke 
voorbereidende werk voor het naderende herfstseizoen hebben uitgevoerd. Kortom: maaien, 
snoeien, harken en zand kruien om uitgelopen plekken in het pad weer op te vullen. Dat 
laatste slaagde niet echt zo heel goed, want door de lang aanhoudende droogte op het 
eiland leek het zand wel stof en dat pakt niet echt goed op de paden. Ik vergeet nog het 
traditionele dazenmeppen, een gebruikelijk uitvloeisel van voornoemde activiteiten. We 
hadden een prachtige week met fabuleus weer. Gelukkig iets minder warm dan aan de vaste 
wal (max. 26-28 graden) doordat er de meeste dagen best wel veel wind stond, maar het 
was toch echt jaren geleden dat we echt zomerweer hadden in de opbouwweek.

Dinsdag 23 juli 2013
We zijn begonnen
De CES-dag voor de elfde periode. Afgelopen dagen is het hele terrein nog een keer gemaaid, nu 
ook de plekken waar het hele seizoen nog geen netten hebben gestaan, en zijn overhangende 
braamtakken, wilgenscheuten en naar het licht gegroeide elzentakken geknipt. Daarna hebben we 
voor het plaatsen van de netten eerst de materialen voor de rallenkooien het gebied ingereden met 
de kruiwagen. Vervolgens de CES-netten geplaatst en vanmorgen om vijf uur begonnen met vangen. 
Het Glop is gortdroog en dientengevolge flink volgegroeid met grassen op plaatsen waar in een natter 
broedseizoen water staat. In de centrale sloot die door het terrein loopt zijn de laatste stekelbaarsjes 
aan het vechten om het laatste water en gedurende de dag vangen we af en toe geelgerande 
watertorren in de netten. Een teken dat het oppervlaktewater nu toch echt overal aan het verdwijnen 
is. Al in zowel de eerste als de tweede ronde hangen er een paar donsveertjes van een Buizerd en 
een Sperwer in de netten en gedurende de gehele verdere dag wordt regelmatig een overvliegende 
Sperwer gezien die continu en zeer fanatiek wordt nagezeten door groepen Boeren- en Huiszwaluwen. 
Het kleine beetje resterende water in de sloot zorgt, in combinatie met de snel stijgende temperaturen, 
ervoor dat ook meteen vanaf het begin vogels in de netten bij de sloot hangen. Vooral Pimpelmezen 

bezoeken deze plekjes in kleine 
groepjes, zoals te verwachten vooral 
juveniele vogels. Opvallend is de 
afwezigheid van jonge Koolmezen, 
daar vangen we er slechts één 
van. Omdat we nog druk genoeg 
zijn met het resterende werk 
besluiten we om de rest van de dag 
na de CES-periode gewoon door te 
vangen met de CES-netten en in de 
tussentijd zoveel mogelijk van de 
resterende netten op te zetten. Deze 
blijven vandaag nog wel gesloten. 
We eindigen ’s avonds met meer dan 
honderd vogels. Voor de zes uren 
CES-tijd is dat ruim minder dan in 
CES-periode 10, maar het is dan 
ook een tropische dag geworden 
met volop zonneschijn, hoge 
temperaturen en een doorstaande 
oostenwind van 4 Bft, heel andere 
omstandigheden dan de vorige 
periode.
Henri Bouwmeester en Hanneke 
Huiskamp

Woensdag 24 juli 2013
We hebben al veel uilen gevangen...
...maar dan niet in de netten maar op het laken. Het waren de afgelopen dagen perfecte nachten om 
te nachtvlinderen. De lijst met soorten is al flink gegroeid tot 32 met zekerheid op naam gebrachte 
soorten waarbij dus vooral uilen.

Dagvangst van 23 07 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Fitis 724 31
Gekraagde roodstaart 1 1
Grasmus 1 1
Groenling 1 1
Grote bonte specht 1 1
Heggemus 11 2
Kleine barmsijs 11 2
Kleine karekiet 12 3
Koolmees 1 1
Merel 1 1
Pimpelmees 112 13
Putter 1 1
Rietzanger 1 1
Roodborst 32 5
Spotvogel 2 2
Tjiftjaf 219 21
Tuinfluiter 12 3
Vink 23 5

Winterkoning 43 7
Zanglijster 32 5
Zwartkop 25 7

Totaal: 85 29
Aantal soorten:21

Dagverslag

114

5:00 23:00 Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp

De CES-dag voor de 11e periode. Afgelopen dagen is het hele terrein nog een keer gemaaid, nu ook de plekken waar het 
hele seizoen nog geen netten hebben gestaan en zijn overhangende braamtakken, wilgenscheuten en naar het licht 
gegroeide elzentakken geknipt. Daarna hebben we voor het plaatsen van de netten eerst de materialen voor de 
rallenkooien het gebied ingereden m.b.v. de kruiwagen. Vervolgens de CES-netten geplaatst en vanmorgen om 05 uur 
begonnen met vangen. Het glop is gortdroog en dientengevolge flink volgegroeid met grassen op plaatsen waar in een 
natter broedseizoen water staat. In de centrale sloot die door het terrein loopt zijn de laatste stekelbaarsjes aan het 
vechten om het laatste water en gedurende de dag vangen we af en toe geelgerande watertorren in de netten. Een teken 
dat het oppervlaktewater nu toch echt overal aan het verdwijnen is.
Al in zowel de eerste als de tweede ronde hangen er een paar donsveertjes van een buizerd en een sperwer in de netten 
en gedurende de gehele verdere dag wordt regelmatig een overvliegende sperwer gezien die continu en zeer fanatiek 
wordt nagezeten door groepen boeren- en huiszwaluwen. Het kleine beetje resterende water in de sloot zorgt er, in 
combinatie met de snel stijgende temperaturen, voor dat ook meteen vanaf het begin vogels in de netten bij de sloot 
hangen. Vooral pimpels bezoeken deze plekjes in kleine groepjes, zoals te verwachten vooral juveniele vogels. Opvallend 
is de afwezigheid van jonge koolmezen, daar vangen we er slechts 1 van.
Omdat we nog druk genoeg zijn met het resterende werk besluiten we om de rest van de dag na de CES-periode gewoon 
door te vangen met de CES-netten en in de tussentijd zoveel mogelijk van de resterende netten op te zetten. Deze blijven 
vandaag nog wel gesloten. We eindigen 's avonds met 100+ vogels. Voor de 6 uren CES-tijd is dat ruim minder dan in 
CES-periode 10, maar het is dan ook een tropische dag geworden met volop zonneschijn, hoge temperaturen en een 
doorstaande oostenwind van 4 bft, heel andere omstandigheden dan de vorige periode.

Van tot: Aanwezig:

woensdag 18 december 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort
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De eerste echte officiële najaarsvangdag. Al zou je dat qua weer nog niet zeggen. Nou ja, we hebben 
na drie dagen op rij met heerlijk zomerweer (temperaturen zo rond de 26 graden) afgelopen nacht 
toch wel een weersomslag meegemaakt. Het eerste rondje wordt vanmorgen gelopen met zwaar 
bewolkt weer en totale windstilte. Ideale vangomstandigheden. De eerste ronde levert door flinke dauw 
slechts vijf vogels op, maar de volgende ineens 21 stuks. Bij de vangsten een terugvangst van een 
vrouwtje Gekraagde Roodstaart die we hier (ook al als adulte vrouw) ringden in 2011 en alleen één 
keer terug hebben gevangen eerder dit seizoen. Het blijkt gezien de overduidelijke broedplek een dame 
te zijn, maar dan wel met mannelijke trekjes. Er zit een duidelijke witte band op het voorhoofd en ook 
op de keel zit wazig en afgedekt door bruine veerranden het zwart dat we van mannetjes kennen. 
De gehele ochtend is er trek van Bosruiters die uit noordoostelijke richting over het Glop komen 
vliegen, vaak laag. Tevens komt er af en toe een Kruisbek over, één maal zie ik een groepje van zes 
exemplaren overvliegen; gaan we weer eens een kruisbekkenjaar krijgen? Waren het gisteren nog 
grote afwezigen, vandaag hingen er regelmatig Spotvogels in de nieuw opgezette netten. Vooral 
in sectie 4 vingen we eerst tegelijkertijd een adulte man en vrouw en in de ronde daarna op exact 
dezelfde plek twee jongen die de vleugels nog niet eens volgroeid hadden en dus na behandeling 
werden teruggebracht naar waar ze gevangen waren. Zo geschiedde ook met zo ongeveer een 
compleet gezin Winterkoning. In drie rondjes terugbrengen van een piepjong hing er al een 
volgende... Het valt ons nog meer dan in andere jaren op dat de vogels ontzettend veel luisvliegen 
hebben; er lijkt daarbij geen soortonderscheid te zijn alhoewel Zanglijsters de kroon spannen. De 
regen die was verwacht het eiland tegen 17.00 uur te bereiken arriveert al rond 10.00 uur. De vogels 
merkten het al want het was tijdens de ronde die snel werd gelopen al opmerkelijk rustig in de netten. 
De regen is gelukkig van korte duur en niet zwaar. In de loop van de ochtend passeert er nog wel 
een onweersbui het eiland maar die trekt keurig door het zeegat tussen Schier en Ameland. Tegen en 
in de avond spettert het af en toe nog even, voor de rest is het heel rustig, windstil maar broeierig 
weer. Zowel in de ochtend als in 
de middag wordt de tijd tussen de 
rondes langs de netten doorgebracht 
met maaien, snoeien en netten 
afschoren. Bij de avondvangsten zit 
nog een terugvangst van een man 
Sijs, nu in zijn tweede kalenderjaar 
en vorig jaar alhier geringd op 4 
oktober. Verder nog een Zwartkop-
man teruggevangen die niet door 
VRS Schiermonnikoog blijkt te zijn 
geringd, hier al vier keer vaker 
is gevangen in het voorjaar van 
2012 en dit jaar ook in mei is 
gecontroleerd door Holmer Vonk. 
Onder genot van de klanken van 
het shantykoor dat in het dorp 
optreedt, schreeuwende badgasten 
op de bunker en gospelliederen uit 
de stallen van kampeerboerderij 
de Duinhoeve lopen we de laatste 
ronde die naast een Zanglijster 
verder alleen nog een paar Fitissen 
oplevert. De nacht is zomers zwoel 
maar zwaarbewolkt en windstil.
Henri Bouwmeester en Hanneke 
Huiskamp

Donderdag 25 juli 2013
Ook mannen kunnen paaldansen
De dag begon met een meteen al lekker zwoel aanvoelende temperatuur, met als gevolg dat alle 
struiken, grassen en riet ombogen van de dikke dauw. Weinig beweging bij de vogels dus. Toch een 
paar leuke verrassingen in de eerste ronde: in sectie 9 hing een eerstejaars Nachtegaal en later 
aangekomen bij de vrijstaande netten bij het voormalige meteoveld werd het vermoeden bevestigd 
dat ik de gehele week al iedere avond had. Daar waren dus Boerenzwaluwen in de struiken en het riet 

Dagvangst van 24 07 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Blauwborst 1 1
Boomkruiper 1 1
Fitis 926 35
Gekraagde roodstaart 11 2
Grasmus 1 1
Grauwe vliegenvanger 1 1
Heggemus 31 4
Kleine barmsijs 1 1
Kleine karekiet 4 4
Koolmees 2 2
Merel 12 3
Pimpelmees 1 1
Putter 22 4
Rietzanger 12 3
Roodborst 24 6
Sijs 1 1
Spotvogel 15 6
Tjiftjaf 713 20

Tuinfluiter 1 1
Vink 12 3
Winterkoning 58 13
Zanglijster 32 5
Zwartkop 12 1 4

Totaal: 74 47
Aantal soorten:23

Dagverslag

1 122

5:00 23:00 Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp

Maar dan niet in de netten maar op het laken…. Het waren de afgelopen dagen perfecte nachten om te nachtvlinderen. 
De lijst met soorten is al flink gegroeid tot 32 met zekerheid op naam gebrachte soorten waarbij dus vooral uilen.
De eerste echte officiële najaarsvangdag. Al zou je dat qua weer nog niet zeggen. Nou ja, we hebben na drie dagen op rij 
met heerlijk zomerweer (temperaturen zo rond de 26 graden) afgelopen nacht toch wel een weersomslag meegemaakt. 
Het eerste rondje wordt vanmorgen gelopen met zwaar bewolkt weer en totale windstilte. Ideale vangomstandigheden. De 
eerste ronde levert door flinke dauw slechts 5 vogels op, maar de volgende ineens 21 stuks. Bij de vangsten een 
terugvangst van een gekraagde roodstaart vrouw die we hier (ook al als adulte vrouw) ringden in 2011 en alleen 1 keer 
terug hebben gevangen eerder dit seizoen. Het blijkt gezien de overduidelijke broedplek een dame te zijn, maar dan wel 
met mannelijke trekjes. Er zit een duidelijke witte band op het voorhoofd en ook op de keel zit wazig en afgedekt door 
bruine veerranden het zwart dat we van mannetjes kennen. De gehele ochtend is er trek van bosruiters die uit 
noordoostelijke richting over het glop komen vliegen, vaak laag. Tevens komt er af en toe een kruisbek over, 1 maal zie ik 
een groepje van 6 exemplaren overvliegen; gaan we weer eens een kruisbekkenjaar krijgen? Waren het gisteren nog 
grote afwezigen, vandaag hingen er regelmatig spotvogels in de nieuw opgezette netten. Vooral in sectie 4 vingen we 
eerst tegelijkertijd een adulte man en vrouw en in de ronde daarna op exact dezelfde plek twee jongen die de vleugels 
nog niet eens volgroeid hadden en dus na behandeling werden teruggebracht naar waar ze gevangen waren. Zo 
geschiedde ook met zo ongeveer een compleet gezin winterkoning. In drie rondjes terugbrengen van een piepjong hing er 
al een volgende…. Het valt ons nog meer dan in andere jaren op dat de vogels ontzettend veel luisvliegen hebben; er lijkt 
daarbij geen soortonderscheid te zijn alhoewel zanglijsters de kroon spannen. 
De regen die voor vandaag was verwacht het eiland tegen 17 uur te bereiken arriveert al rond 10 uur. De vogels merkten 
het al want het was tijdens de ronde die snel werd gelopen al opmerkelijk rustig in de netten. De regen is gelukkig van 
korte duur en niet zwaar. In de loop van de ochtend passeert er nog wel een onweersbui het eiland maar die trekt keurig 
door het zeegat tussen Schier en Ameland. Tegen en in de avond spettert het af en toe nog even, voor de rest is het heel 
rustig, windstil maar broeierig weer. Zowel in de ochtend als in de middag wordt de tijd tussen de rondes langs de netten 
doorgebracht met maaien, snoeien en netten afschoren. Bij de avondvangsten zit nog een terugvangst van een man sijs, 

Van tot: Aanwezig:

donderdag 25 juli 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort
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gaan zitten slapen. Bij het verlaten van de slaapplek 
waren twee exemplaren alsnog in een net beland, 
twee adulte mannen nog wel. In dezelfde ronde komt 
er al een Sperwer-vrouw laag over het gebied vliegen 
die wederom wordt weggebracht door de zwaluwen. 
Even later, net als in voorgaande dagen, het zeer 
herkenbare geluid van Kruisbekken. Heel hoog komt 
er een groepje van negen exemplaren overvliegen 
vanuit het noordoosten, keurig doorvliegend naar 
zuidwest. Eveneens met enige regelmaat eenlingen 
of kleine groepjes tot zes stuks van Witgatten en 
Bosruiters. Sommigen daarvan even weifelend boven 
het Glop, maar kennelijk hebben ze het al veel te snel 
door dat er beneden geen druppel water voor ze te 
vinden is en vliegen weer door. 
De vangsten storten vandaag flink in. Het is dat 
de sloot met de kleine poeltjes nog blijft trekken, 
maar anders hadden we een heel rustig dagje 
gehad. Het wordt ook al op tijd zeer warm (voor 
deze noordelijkste plek van Nederland dan). We 
beleven wederom een warme dag met een minimum 
temperatuur van 17 en max van 26 graden, maar 
achter in de netopstelling bij het kale meteoveld 
en in sectie 4 is het niet te harden, zo heet. De 
schoonmakers van Schierglas zijn vanmorgen met 
sneltreinvaart door het gebouw geraasd en hebben 
net de vangst van een Sperwer gemist. De eerstvolgende ronde na hun vertrek hing er dus een 
tweedejaars man in het net om de hoek in sectie 2. dat wil zeggen, hij had zichzelf helemaal op slot 
gezet door net naast de netstok in het net te belanden en vervolgens om de stok heen te klappen. 
Na ringen, meten en veren weer in de plooi leggen kon de roekeloze roofvogel de ringtafel weer 
verlaten. Een uurtje later zagen we tijdens de volgende ronde een vrouwtje Havik uit de berkenbomen 
naast sectie 5 wegvliegen, wat een bak van een vogel, en zo te zien ook nog bulkend met een 
bomvolle krop. In een geknotte berk op het meteoveld vinden we nog een nestje met bijna vliegvlugge 
Winterkoningen en zie ik een Zanglijster van tak naar tak springen omdat ‘ie de vleugels en staart 

nog totaal niet volgroeid heeft en de vliegkunst dus 
nog niet eens machtig is. Het is hier net als in het 
binnenland eigenlijk een uitermate laat broedseizoen 
geworden, er zijn nog steeds broedsels actief. 
Ook de Turkse Tortels rond het veldlab geven op 
een dusdanig actieve manier blijk van plannen tot 
gezinsvorming dat de vonken er af vliegen. Minder 
flexibele soorten krijgen die gelegenheid niet; op het 
voormalige meteoveld zie ik deze morgen een groep 
van 41 Spreeuwen foerageren op de zongeblakerde 
grasmat en daar loopt slechts één juveniele vogel 
bij, een wel heel slechte leeftijdsverhouding. We 
krijgen aan het eind van de middag nog even bezoek 
van twee Zwitserse jongens van 13 jaar oud. Het 
blijken fanatieke vogelaars die hun soortjes al wel 
kennen. Ze hadden zich in het Bezoekerscentrum 
gemeld met de mededeling dat ze in het bos bij 
het dorp Boomklevers hadden gezien. Hier op het 
eiland wel een heel zeldzame waarneming, maar 
zeker niet onmogelijk. In de middag zijn ze na een 
half uurtje dan ook al weer snel weg nadat we ze 
hebben kunnen melden dat er een vorkstaartplevier 
op het eiland gezien was. ’s Avonds komt één van de 
knapen nog even kijken hoe de vangsten lopen en 
verlaat ons weer met de mededeling dat dit toch wel 
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het allermooiste was van hun hele 
vakantie op het eiland... 
In de late avonduren ontsteken we 
het licht van de nachtvlinderlamp 
nog weer eens nadat tijdens de 
laatste ronde langs de netten 
was gebleken dat er heel wat 
nachtvlinders actief waren geworden. 
Daarbij Wilgenhoutrupsvlinder en 
Populierenpijlstaart. In een kwartier 
tijd liep het laken massaal vol met 
vele soorten. Daarbij een forse 
toename van de aantallen Peper-
en-zoutvlinder en Avondpauwoog. 
Verder niet echt nieuwe soorten voor 
deze week, maar indrukwekkend 
was het wel...
Henri Bouwmeester en Hanneke 
Huiskamp

Vrijdag 26 juli 2013
De vangsten storten al in, of ligt het aan het weer?
De dag begon vandaag eens niet met zware dauw. Maar wel met ineens potdichte mist! Windstil 
weer en zicht van ongeveer 75 m. Nou, dan weet je het wel: geen vogels. En inderdaad, de eerste 
ronde leverde twee vogels op. Vandaag voor het eerst geen overtrekkende Kruisbekken, laat staan 
Witgatten en/of Bosruiters. Wel meteen veel onrust onder de zwaluwen als er weer een Sperwer over 
het vanggebied raast. Even later zien we ook een Havik-man laag boven het gebouw vliegen en in de 
derde ronde waarin de mist inmiddels volledig is opgetrokken wiekelt er een Blauwe Kiekendief over de 
wilgenbosjes achter sectie 5. Om 10.15 uur loop ik een ronde met ineens twee Zanglijsters, vier Merels 
en nog ander kleiner spul, vermoedelijk vluchtend voor een roofvogel de netten ingesjeesd.
Dat blijkt de volgende ronde wel want dan hangt er in de bossectie een Sperwer-vrouw. Tijdens de 
sprint zie ik haar naar de hoek van het net klauteren en dat betekent maar één ding: snel grijpen! 
Dat lukt, maar daarmee geef ik de pittige dame alle gelegenheid om mij een pootje te geven. Wat zeg 
ik? Ze is zo ruimhartig dat ze me er twee geeft. Beide klauwen worden trappend en knijpend in mijn 
linker duim en wijsvinger gezet, om daarna niet meer los te laten maar juist te knijpen. Ik ben een 
minuut of vijf bezig om de teennagels uit mijn duim te buigen, maar dat lukt me maar niet. Probleem 
is vervolgens dat ik ook niet bij mijn telefoon in m’n broekzak kan komen want de andere hand heb 
ik nodig om de vogel vast te houden die inmiddels op kop en vleugels na uit het net is. Ik besluit om 
haar bij de hals heel even iets meer vrijheid te geven en dat werkt. Ze trekt beide klauwen los uit mijn 

handen en ik kan de vogel verder uit het net halen. 
Uit pure dankbaarheid geeft ze me echter opnieuw 
een pootje, en daar sta je dan weer... Maar goed, 
uiteindelijk is alles goed gekomen en mag ze de 
ringtafel bezoeken. Ze blijkt een tweedejaars vrouw 
te zijn met een mooi ruipatroon. We merken echter 
ook dat ze in haar linkermondhoek een gezwel heeft 
zitten dat er niet echt lekker uitziet. Ze zal toch niet 
het geel hebben? Het is bekend dat roofvogels dat 
van hun prooivogels kunnen overnemen. Ik ga foto’s 
opsturen naar het Dutch Wildlife Health Centre, 
daar onderzoeken ze deze ziekte. De dag verloopt 
deels zonnig, maar ook bewolkt en er passeren 
ook enkele buien die twee maal lichte regen laten 
vallen en wind voor zich uitstuwen. Dat leidt dus 
met grote regelmaat tot aanvulling van verdroogd 
blad dat door de bomen wordt afgeworpen. Als de 

Dagvangst van 25 07 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Boerenzwaluw 2 2
Boomkruiper 1 1
Braamsluiper 1 1
Fitis 65 11
Grauwe vliegenvanger 1 1
Kleine barmsijs 1 1
Kleine karekiet 11 2
Koolmees 3 3
Merel 11 2
Nachtegaal 1 1
Pimpelmees 5 5
Roodborst 32 5
Sperwer 1 1
Spotvogel 1 1
Staartmees 21 3
Tjiftjaf 3 3
Vink 2 2
Winterkoning 53 8

Zanglijster 22 4
Zwartkop 1 1

Totaal: 32 26
Aantal soorten:20

Dagverslag

58

5:15 22:30 Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp

De dag begon met een meteen al lekker zwoel aanvoelende temperatuur, met als gevolg dat alle struiken, grassen en riet 
ombogen van de dikke dauw. Weinig beweging bij de vogels dus. Toch een paar leuke verrassingen in de eerste ronde: in 
sectie 9 hing een eerstejaars nachtegaal en later aangekomen bij de vrijstaande netten bij het voormalige meteoveld werd 
het vermoeden bevestigd dat ik de gehele week al iedere avond had. Daar waren dus boerenzwaluwen in de struiken en 
het riet gaan zitten slapen. Bij het verlaten van de slaapplek waren 2 exemplaren alsnog in een net beland, 2 adulte 
mannen nog wel. In dezelfde ronde komt er al een sperwervrouw laag over het gebied vliegen die wederom wordt 
weggebracht door de zwaluwen. Even later, net als in voorgaande dagen, het zeer herkenbare geluid van kruisbekken. 
Heel hoog komt er een groepje van 9 exemplaren overvliegen vanuit het noordoosten, keurig doorvliegend naar zuidwest. 
Eveneens met enige regelmaat éénlingen of kleine groepjes tot 6 stuks van witgatjes en bosruiters. Sommigen daarvan 
even weifelend boven het glop, maar kennelijk hebben ze het al veel te snel door dat er beneden geen druppel water voor 
ze te vinden is en vliegen weer door.
De vangsten storten vandaag flink in. Het is dat de sloot met de kleine poeltjes nog blijft trekken, maar anders hadden we 
een heel rustig dagje gehad. Het wordt ook al op tijd zeer warm (voor deze noordelijkste plek van Nederland dan….) we 
beleven wederom een warme dag met een minimum temperatuur van 17 en max van 26 graden, maar achter in de 
netopstelling bij het kale meteoveld en in sectie 4 is het niet te harden, zo heet. De schoonmakers van Schierglas zijn 
vanmorgen met sneltreinvaart door het gebouw geraasd en hebben net de vangst van een sperwer gemist. De 
eerstvolgende ronde na hun vertrek hing er dus een tweedejaars man in het net om de hoek in sectie 2. dat wil zeggen, 
hij had zichzelf helemaal op slot gezet door net naast de netstok in het net te belanden en vervolgens om de stok heen te 
klappen. Na ringen, meten en veren weer in de plooi leggen kon de roekeloze roofvogel de ringtafel weer verlaten. Een 
uurtje later zagen we tijdens de volgende ronde een vrouw havik uit de berkenbomen naast sectie 5 wegvliegen, wat een 
bak van een vogel, en zo te zien ook nog bulkend met een bomvolle krop. In een geknotte berk op het meteoveld vinden 
we nog een nestje met bijna vliegvlugge winterkoningen en zie ik een zanglijster van tak naar tak springen omdat ie de 
vleugels en staart nog totaal niet volgroeid heeft en de vliegkunst dus nog niet eens machtig is. Het is hier net als in het 
binnenland eigenlijk een uitermate laat broedseizoen geworden, er zijn nog steeds broedsels actief. Ook de Turkse tortels 
rond het veldlab geven op een dusdanig actieve manier blijk van plannen tot gezinsvorming dat de vonken er af vliegen. 
Minder flexibele soorten krijgen die gelegenheid niet ; op het voormalige meteoveld zie ik deze morgen een groep van 41 
spreeuwen foerageren op de zongeblakerde grasmat en daar loopt slechts 1 juveniele vogel bij, een wel heel slechte 
leeftijdsverhouding. 

Van tot: Aanwezig:

zaterdag 27 juli 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort
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temperaturen niet zo lekker waren 
zou je haast denken dat het al 
oktober is. Maar goed, het houdt 
ons lekker bezig naast het verder 
afschoren en ‘finetunen’ van vooral 
de grofmazige netten van sectie 
6. De gehele dag blijft erg rustig 
met de vangsten. Het lijkt nu al 
behoorlijk terug te lopen, de lokale 
vogels van het Glop raken aan de 
permanente aanwezigheid van de 
netten gewend en het wachten zal 
zijn op de eerste postjuveniele en 
postnatale dispersie van vogels 
elders op het eiland en daarna de 
trekkers uit andere oorden. Die eer 
laten we aan onze opvolgers van de 
komende weken, voor ons zit het 
er morgen al weer op. Er moeten 
thuis weer een CES-project en twee 
ringmus-projecten gedraaid worden.
Henri Bouwmeester en Hanneke 
Huiskamp

Week 31

Zaterdag 27 juli 2013
Eerste rondje slechts vier, maar wel 
met een Houtsnip. Daarna de hele 
dag doordruppelend met vogels en 
tegen 15.00 uur een half uur flinke 
regen met onweer. Daarna kwamen 
er al een paar nulrondjes. Weinig 
bijzondere waarnemingen. Er is ook 
geen trek te zien. Wel drie Lepelaars, 
een paar maal Witgat en dat was het 
dan wel ongeveer.
Wil, Gerard, Hans en Wessel

Zondag 28 juli 2013
Vannacht rond drie uur passeerde een smal maar redelijk heftig onweerfront dat 5 mm regen 
opleverde. De ochtend begon met een stevige zuidzuidwesten wind (6 Bft) wat garandeert dat we 
vandaag wel wat te doen houden. Het tweede rondje leverde al geen vogels op, maar wel een droog 
veertje van een Houtsnip in sectie 0. Rond de middag plotseling een rondje van 15, voornamelijk in 
sectie 9. Mogelijk een roofpiet-effect. Daarna weer gedruppel van enkele vogels. Mooie gelegenheid 
voor het plaatsen van de laatste spanlijnen, bordjes en snoeiwerk langs de netten. Op nogal wat 
plaatsen doorgeschoten elzen en wilgen. Er komt vast nog wel nagroei, maar verder ligt de baan er 
weer fraai bij. Henri en Hanneke hebben de boel weer mooi opgebouwd en dat dit keer in slechts één 

Dagvangst van 26 07 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Braamsluiper 4 4
Fitis 413 17
Gekraagde roodstaart 11 2
Grasmus 1 1
Groenling 1 1
Heggemus 2 2
Kleine karekiet 2 2
Merel 12 3
Putter 1 1
Rietzanger 1 1
Roodborst 11 2
Sperwer 1 1
Spotvogel 11 2
Tjiftjaf 38 1 12
Vink 42 6
Winterkoning 1 1
Zanglijster 21 3
Zwartkop 2 2

Totaal: 38 24
Aantal soorten:18

Dagverslag

1 63

5:15 23:00 Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp

De dag begon vandaag eens niet met zware dauw. Maar wel met ineens potdichte mist ! Windstil weer en zicht van 
ongeveer 75 meter. Nou , dan weet je het wel, geen vogels. En inderdaad, de eerste ronde leverde 2 vogels op. Vandaag 
voor het eerst geen overtrekkende kruisbekken, laat staan witgatten en/of bosruitertjes. 
Wel meteen veel onrust onder de zwaluwen als er weer een sperwer over het vanggebied raast. Even later zien we ook 
een havik man laag boven het gebouw vliegen en in de derde ronde waarin de mist inmiddels volledig is opgetrokken 
wiekelt er een blauwe kiekendief over de wilgenbosjes achter sectie 5.  Om 10:15 uur loop ik een ronde met ineens 2 
zanglijsters en 4 merels en nog ander kleiner spul, vermoedelijk vluchtend voor een roofvogel de netten ingesjeesd. Dat 
blijkt de volgende ronde wel want dan hangt er in de bossectie een sperwer-vrouw. Tijdens de sprint zie ik haar naar de 
hoek van het net klauteren en dat betekent maar één ding ; snel grijpen ! Dat lukt , maar daarmee geef ik de pittige dame 
alle gelegenheid om mij een pootje te geven. Wat zeg ik ? Ze is zo ruimhartig dat ze me er 2 geeft. Beide klauwen 
worden trappend en knijpend in mijn linker duim en wijsvinger gezet, om daarna niet meer los te laten maar juist te 
knijpen. Ik ben een minuut of 5 bezig om de teennagels uit mijn duim te buigen, maar dat lukt me maar niet. Probleem is 
vervolgens dat ik ook niet bij mijn telefoon in m'n broekzak kan komen want de andere hand heb ik nodig om de vogel 
vast te houden die inmiddels op kop en vleugels na uit het net is. Ik besluit om haar bij de hals heel even iets meer 
vrijheid te geven en dat werkt. Ze trekt beide klauwen los uit mijn handen en ik kan de vogel verder uit het net halen. Uit 
pure dankbaarheid geeft ze me echter opnieuw een pootje, en daar sta je dan weer… maar goed, uiteindelijk is alles goed 
gekomen en mag ze de ringtafel bezoeken. Ze blijkt een tweedejaars vrouw te zijn met een mooi ruipatroon. We merken 
echter ook dat ze in haar linkermondhoek een gezwel heeft zitten dat er niet echt lekker uitziet. Ze zal toch niet het geel 
hebben? Het is bekend dat roofvogels dat van hun prooivogels kunnen overnemen. Ik ga foto's opsturen naar het Dutch 
Wildlife Health Centre, daar onderzoeken ze deze ziekte. De dag verloopt deels zonnig, maar ook bewolkt en er passeren 
ook enkele buien die twee maal lichte regen laten vallen en wind voor zich uitstuwen. Dat leidt dus met grote regelmaat 
tot aanvulling van verdroogd blad dat door de bomen wordt afgeworpen. Als de temperaturen niet zo lekker waren zou je 
haast denken dat het la Oktober is. Maar goed, het houdt ons lekker bezig naast het verder afschoren en ' fine tunen ' van 
vooral de grofmazige netten van sectie zes.
De gehele dag blijft erg rustig met de vangsten. Het lijkt nu al behoorlijk terug te lopen, de lokale vogels van het Glop 
raken aan de permanente aanwezigheid van de netten gewend en het wachten zal zijn op de eerste postjuveniele en 
postnatale dispersie van vogels elders op het eiland en daarna de trekkers uit andere oorden. Die eer laten we aan onze 
opvolgers van de komende weken, voor ons zit het er morgen al weer op. Dr moeten thuis weer een CES-project en 2 
ringmus-projecten gedraaid worden.

Van tot: Aanwezig:

zaterdag 27 juli 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 27 07 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Fitis 412 16
Gekraagde roodstaart 1 1
Grauwe vliegenvanger 1 1
Heggemus 22 4
Houtsnip 1 1
Kleine barmsijs 1 1
Koolmees 1 1
Merel 1 1
Pimpelmees 12 3
Roodborst 1 1
Spotvogel 1 1
Staartmees 2 2
Tjiftjaf 34 7
Tuinfluiter 1 1
Vink 1 1
Winterkoning 1 1
Zanglijster 1 1
Zwartkop 2 2

Totaal: 29 16
Aantal soorten:18

Dagverslag

1 46

5:15 Henri bouwmeester en Hanneke Huiskamp tot 15:30 uur.Daarna Gerard Gerar

Eerste rondje slechts vier, maar wel met een houtsnip. Daarna de hele dag doordruppelend met vogels en tegen 15.00 
uur een half uur flinke regen met onweer. Daarna kwamen er al een paar nul rondjes.
Weinig bijzondere waarnemingen. Er is ook geen trek te zien. Wel drie Lepelaars, een paar maal Witgat en dat was het 
dan wel ongeveer.

Van tot: Aanwezig:

zondag 28 juli 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort
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– warme – week. Hulde!! Weinig 
vogels en dus ook weinig gezien. 
Alleen vier Lepelaars zijn de moeite 
van het vermelden waard.
Wil, Gerard, Wessel en Hans

Maandag 29 juli 2013
Een droge nacht en geen dauw 
op de netten. De hele dag elke 
ronde wel een paar vogels en leuk 
maakte het met vijf nieuwe soorten 
voor deze week. In de laatste 
ronde van gisteravond weer een 
paar Populierenpijlstaarten in de 
netten. Die hebben we gelukkig 
wel (bijna) heel kunnen bevrijden. 
Met weinig vogels is ook wel leuk 
aan aandacht te besteden aan 
de nachtvlinders. Weer weing 
vogels boven het Glop. Alleen 
een groepje Regenwulpen en af 
en toe een Sijs en Kruisbekken. 
Er zou ook en Zeearend op het 
eiland zitten. Maar we hebben op 
enkele Buizerds na geen roofvogels 
in het Glop gezien. Vandaag 
weer een Winterkoning uit 2010 
teruggevangen. En dat was dan al 
haar 24-ste keer! Met een geringde 
Houtsnip in de laatste ronde kwamen 
we mooi op 50 vogels uit en dus 
weer meer dan andere dagen. 
Wil, Gerard, Wessel en Hans

Dinsdag 30 juli 2013
We begonnen met een onbewolkte 
lucht en twee vogels in de eerste 
ronde. Pas in de middag kregen we 
de eerste nulrondjes. Hoogtepunt 
was de avondmaaltijd van Wessel. 
Hans had als belangrijke toevoeging 
op het wad een zak vol zeekraal 
gesneden en dat is zowel rauw als 
gestoofd prima te eten. Daarna 
moesten we wel flink aan de bak 
vanwege de regen die tot een uur 
of drie voor flink wat water zorgde. 
Er werden in de avond nog maar 
twee vogels gevangen en door heel 
frequent te lopen was het goed 
onder controle. 
Wil, Gerard, Wessel en Hans

Dagvangst van 28 07 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Fitis 27 9
Gekraagde roodstaart 2 2
Houtsnip 1 1
Koolmees 1 1
Merel 34 7
Pimpelmees 4 4
Putter 1 1
Roodborst 1 1
Spotvogel 3 3
Staartmees 13 4
Tjiftjaf 14 5
Tuinfluiter 1 1
Vink 2 3
Winterkoning 2 2
Zwartkop 3 3

Totaal: 32 14
Aantal soorten:15

Dagverslag

47

6:15 23:00 Wil, Gerard, Hans en Wessel

Vannacht rond drie  uur passeerde een smal maar redelijk heftig onweerfront dat 5 mm regen opleverde. De ochtend 
begon met een stevige zzw wind (6 Bf) wat garandeert dat we vandaag wel wat te doen houden. Tweede rondje leverde al 
geen vogels op, maar wel een droog veertje van een Houtsnip in sectie 0. Rond de middag plotseling een rondje van 15, 
vrnl in sectie 9. Mogelijk roofpiet effect, Daarna weer gedruppel van enkele vogels. Mooie gelegenheid voor het plaatsen 
van de laatste spanlijnen, bordjes en snoeiwerk langs de netten. Op nogal wat plaatsen doorgeschoten elzen en wilgen.. 
Er komt vast nog wel nagroei, maar verder ligt de baan er weer fraai bij. H&H hebben de boel weer mooi opgebouwd en 
dat dit keer in één  (warme)  week.Hulde !!.
Weinig vogels en dus ook weinig gezien. Alleen 4 Lepelaars zijn de moeite van het vermelden waard.

Van tot: Aanwezig:

maandag 29 juli 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 29 07 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Braamsluiper 1 1
Fitis 611 17
Grote bonte specht 1 1
Heggemus 1 1
Houtsnip 1 1
Kleine barmsijs 1 1
Kleine karekiet 1 1
Merel 2 2
Pimpelmees 22 4
Putter 1 1 2
Rietgors 1 1
Rietzanger 1 1
Roodborst 1 1
Spotvogel 11 2
Tjiftjaf 23 5
Tuinfluiter 1 1
Vernietigd 2
Winterkoning 22 4

Zanglijster 2 2
Zwartkop 11 2

Totaal: 32 17
Aantal soorten:20

Dagverslag

1 52

6:30 23:00 Wil, Gerard, Hans en Wessel

Een droge nacht en geen dauw op de netten. De hele dag elke ronde wel een paar vogels en leuk maakte het met vijf 
nieuwe soorten vor deze week. In de laatste ronde van gisteravond weer een paar populierpijlstaarten in de netten. Die 
hebben we gelukkig wel (bijna) heel kunnen bevrijden. Met weinig vogels is ook wel leuk aan aandacht te besteden aan 
de nachtvlinders. Vandaag is Eric Augustijn met iemnand van Nm geweest om te kijken of er nog iets van hun gading ligt 
bij de restanten van het meteoveld. AD is geweest en de nieuwe hut wordt morgenvrooeg naar het Glop vervoerd. Ook 
bezoek gehad van twee studentes die van onze wifi gebruik wilde maken voor het maken van hun scriptie. Ze stonden op 
de camping en konden elders niet terect. Geen bezwaar, maar we hebben ze vandaag niet meer terug gezien.
Weer weing vogels boven het Glop. Alleen een groepje Regenwulpen en af en toe een sijs en kruisbekken.. Er zou ook 
en Zeearend op het eiland zitten. Maar we hebben op enkele Buizerden geen roofvogels in het Glop gezien.
Vandaag weer een Winterkoning uit 20110 teruggevangen. En dat was dan al haar 24e keer! Met een geringde Houtsnip 
in de laatste ronde kwamen we mooi op 50 vogels uit en dus weer meer dan andere dagen.

Groeten,
Wil, Gerard, Wessel en Hans

Van tot: Aanwezig:

dinsdag 30 juli 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 30 07 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Fitis 27 9
Grasmus 2 2
Heggemus 2 2
Kleine karekiet 1 1
Koolmees 23 5
Merel 12 3
Pimpelmees 14 5
Rietgors 1 1
Rietzanger 1 1
Roodborst 2 2
Tjiftjaf 3 3
Tuinfluiter 2 2
Vink 1 1
Winterkoning 1 1
Zanglijster 12 3
Zwartkop 2 2

Totaal: 30 13
Aantal soorten:16

Dagverslag

43

6:30 23:00 Wil, Gerard, Hans, Wessel

We  .begonnen met een onbewolkte lucht en twee vogels in de eerste ronde. Pas in de middag kregen we de eerste 
nulrondjes.  Hoogtepunt was de avondmaaltijd van Wessel. Hans had als belangrijke toevoeging op het wad een zak vol 
zeekraal gesneden en dat is zowel rauw als gestoofd prima te eten. Daarna moesten we wel flink aan de bak vanwege de 
regen die tot een uur of drie voor flink wat water zorgde. Er werden in de avond nog maar twee vogels gevangen en door 
heel frekwent te lopen was het goed onder controle.
Kees en Symen hebben met behulp van Freek de nieuwe hut gebracht. Dit is de oude hut die lang op de kwelder en heel 
lang in depot heeft gestaan. Een mooi en degelijk bouwpakket van 3x3 m waar veel in kan en eventueel ook in geslapen 
kan worden. De studentes hebben we trouwens niet weer gezien en dus hebben we zelf de afwas maar weer zelf gedaan. 
NM heeft nog wat materiaal uit het meteo restant opgehaald. Hopelijk wordt die zooi en dat van de strandkeet binnenkort 
opgeruimd.

Van tot: Aanwezig:

woensdag 31 juli 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort
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Woensdag 31 juli 2013
Het wordt stiller en stiller
Na een avond en nacht met veel regen wees de 
regenmeter maar liefst 21 mm aan!! Dat was ook 
goed aan de sloot te merken die weer helemaal 
met water gevuld is. Maar het is weer erg stil in 
het Glop en dat gingen we ook merken aan de 
vangsten. Er kwamen ettelijke nulrondjes voor 
en tegen 20.00 uur was er weer lichte regen. 
Hoogtepunt was wel de vangst van een nieuwe 
baansoort. De jongens hadden hem binnen 
gebracht en ik moest die maar determineren. 
Gelukkig kende ik de soort uit mijn jonge 
vogelaarsjaren en was de determinatie niet 
moeilijk. Ik meende al zoiets in het Glop gehoord 
te hebben, maar kon de vogel – ook toen ik onder 
de boom stond – niet zien. Hij bleek dan ook een 
perfecte camouflage kleur te hebben 
(zie foto). Met veel sprokkelwerk 
konden we in totaal 20 vogels 
bijschrijven en de terugvangsten 
waren in de meerderheid. Weer 
weinig aan waarnemingen te 
melden. Buizerd, Goudvink en een 
Egel op de baan.  
Groeten vanuit een stil Glop, Wil, 
Gerard, Hans en Wessel

Donderdag 1 augustus 2013
Wissling van de wacht
Afgelopen avond en nacht is er 
nog 3 mm aan de watervoorraad 
toegevoegd. Deze dag beloofd 
droog en warm te worden. Na wat 
één- en tweevogelrondjes zowaar 
een opleving met een rondje van 
acht. Daarna zakte het weer in 
en werd het benauwd warm.   Wij 
wensen onze opvolgers veel 
succes.  Vriendelijke groet,  Wil, 
Gerard, Hans en Wessel
Na 15.00 hebben Judith, Teo en 
Henk het overgenomen. Het bleef bij 
rondjes nul of enkele vogels. Verder 
warm en bijzonder mooi rustig weer. 
Wij hopen morgen op wat betere 
vangsten. 
Vriendelijke groet vanuit het Glop, 
Judith, Teo en Henk

Vrijdag 2 augustus 2013
Tropisch
Het begon vanmorgen met een rondje van zeven vogels gevolgd door een rondje van twee. Later nog 
een rondje van acht en om 19.00 uur had Judith nog een rondje van vijf vogels waaronder een eerste-
kalenderjaar Grote Bonte Specht en een Groenling. Verder waren het rondjes van nul tot drie vogels en 
vanmiddag in de hitte hielden de vogels een siësta. 

Dagvangst van 31 07 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Fitis 45 9
Kleine karekiet 3 3
Merel 1 1
Tjiftjaf 31 4
Winterkoning 11 2
Zwartkop 1 1

Totaal: 9 11
Aantal soorten:6

Dagverslag

20

6:30

Na een avond en nacht met veel regen wees de regenmeter maar liefst 21 mm aan !!.Dat was ook goed aan de sloot te 
merken die weer helemaal met water gevuld is. Maar het is weer erg stil in het Glop  en dat gingen we ook merken aan de 
vangsten. Er kwamen ettelijke rondjes nul voor en tegen acht uur in de avond weer lichte regen.  Hoogtepuntwas wel de 
vangst van een nieuwe baansoort. De jongens hadden hem binnen gebracht en ik moest die maar determineren. 
Gelukkig kende ik de soort uit ijn jonge vogelaarsjaren en was de determinatie niet moeilijk. Ik meende al zoiets in het 
Glop gehoord te hebben, maar kon de vogel -ook toen ik onder de boom stond-  niet zien. Hij bleek dan ook een perfecte 
camouflage kleur te hebben.(zie foto) Met veel sprokkelwerk konden we in totaal 20 vogels bijschrijven en de 
terugvangsten waren in de meerderheid.
Weer weinig aan waarnemingen te melden. Buizerd, Goudvink en een egel op de baan. De pizza's waren weer 
verrukkelijk. Vrijdag komen ze van de VU met de aannemer allerlei reparaties opnemen. 
Boudewijn Stal van Schierglas gesproken. Zij zorgen voor ier lakenpaketten en het wassen daarvan maar alleen in de 
periode van 1 november tot 15 juli!!  Het oude linnengoed blijft in de kast.Volgens Boudewijn komen er ook nieuwe 
bedden en dat zou geen luxe zijn. Ze zijn behalve slecht ook veel te kort. Aan de pregnante lucht vanuit de tegels (vooral 
in de slaapkamer bij de keuken) zal vrees ik wel niets te doen zijn. (effect riooloverstroming van vorig jaar)

Groeten vanuit een stil Glop,

Wil, Gerard, Hans en Wessel.

Van tot: Aanwezig:

donderdag 1 augustus 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 01 08 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Fitis 310 13
Grasmus 1 1
Heggemus 1 1
Kleine barmsijs 1 1
Kleine karekiet 1 1
Koolmees 1 1
Pimpelmees 11 2
Putter 1 1
Rietgors 1 1
Roodborst 1 1
Spotvogel 2 2
Tjiftjaf 3 3
Tuinfluiter 1 1
Vink 11 2
Winterkoning 1 1
Zanglijster 2 2

Totaal: 23 11
Aantal soorten:16

Dagverslag

34

6:30 22:30 Wil,Gerard,Hans en Wessel tot 15,00 daarna Judith,Teo en Henk.

Afgelopen avond en nacht is er nog 3 mm aan de watervoorraad toegevoegd. Deze dag beloofd droog en warm te 
worden. .Na wat 1 vogel en 2 vogel  rondjes zowaar een opleving met een rondje van acht. Daarna zakte het weer in en 
werd het benauwd warm. 
.

Wij wensen onze opvolgers veel succes.

Vr.groet,

Wil, Gerard, Hans en Wessel

Na 15,00 hebben wij Judith,Teo en Henk het overgenomen het bleven bij rondjes nul of enkelevogels verder warm en 
bijzonder mooi rustig weer. Wij hopen morgen op wat betere vangsten.

Vr. gr. Vanuit het Glop

Juditth,Teo en Henk.

Van tot: Aanwezig:

woensdag 7 augustus 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort



9

Teo is vanmorgen met de boot 
van 10.30 vertrokken wegens 
familieomstandigheden, hopelijk 
komt hij spoedig weer naar het 
eiland. Het was hier genieten van 
een tropische warmte maar ondanks 
dat hadden wij toch nog een 
redelijke vangdag.  
Judith en Henk

Week 32

Zaterdag 3 augustus 2013
De gehele dag was het erg rustig 
wat de vogels betreft met rondjes 
van nul tot drie stuks. Tot 18.00 uur 
was er over de gehele dag nogal wat 
wind, voormiddag windkracht 3-4, 

namiddag 4-5 en stonden de netten 
behoorlijk bol. Na 18.00 uur ging 
de wind liggen en momenteel is het 
bijna windstil. Verder was het zonnig 
met zo af en toe een wolkje en een 
lekkere werktemperatuur van 20 
tot 23 graden. Hartelijke groet van 
Schier, Judith en Henk

Zondag 4 augustus 2013
Het wordt stiller en stiller
Het was vandaag een prachtige 
dag zowel wat het weer betreft als 
de vangsten. Totaal hadden wij 54 
vogels waarvan 38 vers en 16 terug. 
Daaronder een Zanglijster die niet door VRS Schiermonnikoog is geringd. De dag begon al goed met 
zeven vogels met daarbij een eerste-kalenderjaar Nachtegaal. Vanaf half twaalf tot twee uur hadden 

wij alleen rondjes nul. Vanmiddag 
nog enkele rondjes van nul vogels, 
maar er zaten ook enkele tussen 
van vijf stuks zodat het aantal toch 
aardig opliep. De eerste excursie 
van het seizoen is vanmiddag 
niet doorgegaan: de mensen 
hadden door het mooie weer meer 
belangstelling voor het strand.
De hartelijke groeten van een 
zomers Schier, Judith, Teo en Henk

Maandag 5 augustus 2013
Afkoeling
Ondanks het zomerse weer 
toch nog een redelijke vangdag 
voor augustus. Vandaag twee 
Houtsnippen in de administratie, 
waarvan één verse; deze is echter 
van gisteravond laat na een laatste 
controle ronde voor bedtijd. Wij 

Dagvangst van 02 08 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Braamsluiper 1 1
Fitis 213 15
Groenling 1 1
Grote bonte specht 1 1
Kleine barmsijs 2 2
Kleine karekiet 1 1
Koolmees 1 1
Merel 14 5
Pimpelmees 1 1
Roodborst 1 1
Spotvogel 1 1
Tjiftjaf 12 3
Tuinfluiter 2 2
Winterkoning 5 5
Zanglijster 1 1
Zwartkop 3 3

Totaal: 32 12
Aantal soorten:16

Dagverslag

44

6:30 22:30 Judith, Teo tot 10.30 en Henk

Het begon vanmorgen met een rondje van 7 vogels gevolgd door een rondje van twee. Later nog een rondje van acht en 
om 19.00 uur had Judith nog een rondje van 5 ogels waaronder een 1 kj. Gr Bonte specht en een groenling. Verder waren 
het rondjes van o tot 3 vogels en vanmiddag in de hitte hielden de vogels een siesta. Teo is vanmorgen met de boot van 
10.30 vertrokken wegens familieomstandigheden hopelijk komt hij spoedig weer naar het eiland.
Het was hier genieten van een tropische warmte ondanks dat hadden wij toch nog een redelijke vangdag.

Met vriendelijke groet,

Judith en Henk.

Van tot: Aanwezig:

woensdag 7 augustus 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 03 08 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Fitis 49 13
Gekraagde roodstaart 1 1
Kleine karekiet 1 1
Koolmees 11 2
Spotvogel 13 4
Tjiftjaf 51 6
Tuinfluiter 1 1
Vink 1 1
Winterkoning 1 1
Zanglijster 2 2
Zwartkop 1 1

Totaal: 22 11
Aantal soorten:11

Dagverslag

33

6:30 22:30 Judith en Henk

De gehele dag was het erg rustig wat de vogels betreft met rondjes van 0 tot drie stuks. Tot 18.00 uur was er over de 
gehele dag nogal wat wind voormiddag windkracht 3 a 4 namiddiag 4 tot 5 en stonden de netten behoorlijk bol. Na 18.00 
uur ging de wind liggen en momenteel is het bijna windstil. Verder was het zzonnig met zo af en toe een wolkje en een 
lekkere werktemperatuur van 20 tot 23 graden.

Hartelijke groet van SCHIER,

judith en Henk.

Van tot: Aanwezig:

woensdag 18 december 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 04 08 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Fitis 314 17
Groenling 1 1
Grote bonte specht 1 1
Heggemus 1 1
Kleine karekiet 1 1
Merel 2 2
Nachtegaal 1 1
Pimpelmees 33 6
Rietgors 1 1
Roodborst 1 1
Spotvogel 2 2
Tjiftjaf 16 7
Tuinfluiter 2 2
Vink 1 1
Winterkoning 4 4
Zanglijster 1 1 2
Zwartkop 22 4

Totaal: 38 15
Aantal soorten:17

Dagverslag

1 54

6:30 22:30 Judith, Teo vanaf 10.30u. En Henk

Het was vandaag een prachtige dag zowel wat  het weer betreft als de vangsten. Totaal hadden wij 54 vogels waarvan  
38 vers en 16 terug waaronder een zanglijster die niet door vrs Schiermonnikoog is geringd. De dag begon al goed met 
zeven vogels met daarbij een nachtegaal van 1 kj. Vanaf half twaalf tot twee uur hadden wij alleen rondjes nul. 
Vanmiddag nog enkele rondjes van nul vogels maar er  zaten ook enkele tussen an vijf stuks zodat het aantal toch aardig 
opliep. De eerste excursie van het seizoen is vanmiddag niet doorgegaan de mensen hadden door het mooie weer meer 
belangstelling voor het strand. Morgen krijgen wij versterking van Jan Westera deze blijft tot Zaterdag en Teo en Judith 
vertrekken dinsdag in verband met een sterfgeval in de  naaste familie. 

De hartelijke groeten van een zomers Schier van

Judith,Teo en Henk.

Van tot: Aanwezig:

zondag 4 augustus 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort
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hadden toen de administratie 
al afgesloten vandaar dat hij op 
vandaag staat. De tweede Houtsnip 
vingen wij in de ronde van 22.00 
uur. Dit was een terugvangst, op 27 
juli geringd door Henri in het rondje 
van 6.30 uur. 
Vandaag bezoek gehad van vijf 
mensen van VRS De Kooi uit Zwolle 
en Staphorst. Ze waren een dagje op 
Schier. Jan is hier ook meegekomen 
en blijft hier verder deze week. Op 
dit moment begint het te regenen 
en te onweren maar we hopen dat 
wij morgen weer mooi vang- en 
ringweer hebben.
Hartelijke groet van een buiig Schier, 
Judith, Teo, Jan en Henk

Dinsdag 6 augustus 2013
Gisteravond hebben wij een 
onweersbui gehad met een korte 
regenbui en vanmorgen tussen 6.00 
uur en 6.30 ook nog een buitje; 
verder de gehele dag droog met 
redelijk wat zon. De temperatuur is 
wat lager dan de laatste dagen maar 
met 22 graden was het goed toeven 
in het Glop. 
De vogels dachten hier toch anders 
over; het was op vogelgebied 
bijzonder rustig en over de gehele 
dag hebben wij 20 vogels bij elkaar 
gesprokkeld. Wel zagen wij nog een 
mannetje Bruine Kiekendief overvliegen, verder de afgelopen dagen geen bijzondere meldingen. Judith 
en Teo zijn met de laatste boot vertrokken. Wel hebben wij inwoning gekregen van een tweetal mensen 
van de VU die nog onderzoeken moeten doen op het eiland.
Met vriendelijke groet, Jan en Henk

Woensdag 7 augustus 2013
Het was vandaag wel een heel 
rustige dag. Dat begon vanmorgen 
al met een nulrondje en daarna 
volgden er nog verschillende rondjes 
met nul of één vogel. Wel hadden 
wij vanmorgen mooi zonnig weer, 
maar vanaf 13.30 werd het buiig 
en vanaf 16.00 ging het constant 
regenen. Om half zes de buienradar 
geraadpleegd en deze had niet veel 
goeds in ‘t zin voor de avond zodat 
wij besloten om de netten te sluiten. 
Vanmiddag hebben we de eerste 
excursie gehad voor dit seizoen, met zes adulten en vijf juvenielen, in totaal 11 deelnemers. Wij 
konden ze slechts één Fitis laten zien, maar ze waren erg geïnteresseerd in ons werk en sponsorden 
voor 40 euro ringstrengen.
Met vriendelijke groet, Jan en Henk

Dagvangst van 05 08 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Fitis 75 12
Grasmus 1 1
Grauwe vliegenvanger 1 1
Houtsnip 11 2
Kleine karekiet 1 1
Koolmees 4 4
Merel 3 3
Pimpelmees 31 4
Putter 1 1
Rietzanger 1 1
Roodborst 1 1
Tjiftjaf 1 1
Tuinfluiter 2 2
Vink 33 6
Winterkoning 13 4
Zanglijster 11 2
Zwartkop 11 2

Totaal: 27 21
Aantal soorten:17

Dagverslag

48

6:30 22:30 Judith,Teo,Jan vaf 17:00 uur en Henk.

Ondanks het zomerse weer toch nog een redelijke vangdag voor augustus. Vandaag twee houtsnippen in de 
administratie 1 verse deze is echter van gisteravond laat een laatste controle ronde voor bedtijd wij hadden toen de 
administratie al afgesloten vandaar dat hij op vandaag staat. De tweede houtsnip vingen wij  in de ronde van 22.00 uur dit 
was een terugvangst deze was op 27 juli geringd  door Henri in het rondje van 6.30 uur. Vandaag bezoek gehad van 5 
mensen van VRS De Kooi uit Zwolle en Staphorst deze waren een dagje op Schier. Jan is hier ook meegekomen en blijft 
hier verder deze week. Op dit moment begint het te regenen en te onweren maar we hopen dat wij morgen weer mooi 
vang en ringweer hebben.

Hartelijke groet van een buiig Schier,

Judith,Teo,Jan en Henk.

Van tot: Aanwezig:

maandag 5 augustus 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 06 08 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Fitis 22 4
Kleine karekiet 1 1
Koolmees 22 4
Merel 12 3
Rietgors 1 1
Roodborst 2 2
Tjiftjaf 11 2
Tuinfluiter 1 1
Vink 1 1
Winterkoning 1 1

Totaal: 10 10
Aantal soorten:10

Dagverslag

20

6:30 22:30 Judith,Teo,Jan en Henk

Gisteravond hebben wij een onweersbui gehad met een korte regenbui en vanmorgen tussen 6.00 uur en 6.30 ook nog 
een buitje verder de gehele dag droog met redelijk wat zon. De temperatuur is wat lager dan de laatste dagen maar met 
22 graden was  het goed toeven in het Glop. De vogels dachten hier toch anders over het was op vogelgebied bijzonder 
rustig en over de gehele dag hebben wij 20 vogels bij elkaar gesprokkeld. Wel zagen wij nog een mannetje Bruine 
Kiekendief overvliegen verder de afgelopen dagen geen bijzondere meldingen. Judith en Teo zijn met de laatste boot 
vertrokken wel hebben wij inwoning gekregen van een tweetal mensen van de VU die nog onderzoeken moeten doen op 
het eiland.  

Met vriendelijke groet,

Jan en Henk.

Van tot: Aanwezig:

dinsdag 6 augustus 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 07 08 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Fitis 33 6
Heggemus 1 1
Kleine karekiet 1 1
Koolmees 1 1
Pimpelmees 1 1
Vink 2 2
Winterkoning 21 3
Zanglijster 1 1

Totaal: 8 8
Aantal soorten:8

Dagverslag

16

6:30 17:30 Jan Westera en Henk Luten

Het was vandaag wel een heel rustige dag dat begon vanmorgen al met een nul rondje en daarna volgden er nog 
verschillende rondjes met nul of 1 vogel. Wel hadden wij vanmorgen mooi zonnig weer maar vanaf 13.30 werd het buiig 
en vanaf 16.00 ging het constant regenen. Om half zes de buienradar geraadpleegd en deze had niet veel goeds in 't zin 
voor de avond zodat wij besloten om de netten te sluiten. Vanmiddag de eerste excursie gehad voor dit seizoen met 6 
volgroeide en 5 juvenielen totaal 11 deelnemers. Wij konden ze slechts 1 fitis laten zien maar ze waren erg geintresseerd 
in ons werk en sponserden voor 40,00 euro ringstrengen.

Met vriendelijke groet,

Jan en Henk.

Van tot: Aanwezig:

woensdag 7 augustus 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort
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Donderdag 8 augustus 2013
Het blijft erg rustig in het Glop, wij 
hebben 25 vogels bijeen kunnen 
sprokkelen. De mensen van de 
VU gaven nog wat afleiding maar 
deze zijn met de middagboot 
weer vertrokken, zodat wij een 
wel zeer rustige maar zonnige 
middag hadden. Vannacht heeft het 
geregend maar vanmorgen was het 
droog maar bewolkt. Wel hebben 
wij na de buien van gisteren en 
vannacht weer water in de sloot.  
Met vriendelijke groet, Jan en Henk

Vrijdag 9 augustus 2013
Het begon net als gisteren erg rustig. 
Vanmorgen voor 8.00 uur hadden 
wij geen vogels. In de loop van de 
dag hebben wij toch nog 36 vogels 
bij elkaar gesprokkeld. Vanmorgen 
eerst erg rustig en zonnig weer, later 
kwam er wat meer wind opzetten. 
Later in de middag werd het bewolkt 
en vanaf half zes is het buiig. Dit is 
onze laatste hele vangdag voor deze 
periode in augustus. We hopen in 
oktober een weekje terug te komen. 
Voor augustus hebben wij toch leuke 
aantallen gevangen met een paar 
heel rustige dagen. Wij wensen onze 
opvolgers André en Jos een heel 
goede vangperiode toe met goede 
weersomstandigheden.  
Met vriendelijke groet, Jan en Henk

Week 33

Zaterdag 10 augustus 2013
Wisseldag
André en Jos nemen het over van 
Henk en Jan. Zij worden vergezeld 
door Ingrid, Cees L. en Kees V. Het 
was rustig, en de enige opleving 
was een Koekoek, precies op het 
moment dat Jan en Henk in de 
taxi stapten... In de middag kwam 
Holmer nog even buurten, na de 
wadvogeltelling van vandaag. Vanaf 
20.00 trekt een buienlijn precies 
over Schier, tot in het donker.
Groet, André en Jos c.s.

Dagvangst van 08 08 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Braamsluiper 1 1
Fitis 11 2
Heggemus 1 1
Kleine karekiet 1 1
Koolmees 41 5
Merel 1 1
Pimpelmees 11 2
Rietgors 11 2
Tjiftjaf 13 4
Winterkoning 22 4
Zwartkop 2 2

Totaal: 13 12
Aantal soorten:11

Dagverslag

25

6:30 22:30 Jan Westera en Henk Luten.

Het blijft erg rustig in het Glop wij hebben 25 vogels bijeen kunnen sprokkelen. De mensen van de VU gaven nog wat 
afleiding maar deze zijn met de middagboot weer vertrokken zodat wij een wel zeer rustige maar zonnige middag hadden. 
Vannacht heeft het geregend maar vanmorgen was het droog maar bewolkt Wel hebben wij na de buien van gisteren en 
vannacht weer water in de sloot.

Met vriendelijke groet,

Jan en Henk

Van tot: Aanwezig:

donderdag 8 augustus 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 09 08 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Braamsluiper 1 1
Fitis 12 3
Gekraagde roodstaart 1 1
Groenling 1 1
Kleine karekiet 2 2
Koolmees 61 7
Merel 1 1
Pimpelmees 1 1
Rietgors 13 4
Roodborst 2 2
Spotvogel 2 2
Tjiftjaf 12 3
Tuinfluiter 2 2
Vink 2 2
Winterkoning 21 3
Zwartkop 1 1

Totaal: 18 18
Aantal soorten:16

Dagverslag

36

6:30 22:30 Jan Westera en Henk Luten

Het begon net als gisteren erg rustig vanmorgen voor 8,00 uur hadden wij geen vogels in de loop van de dag hebben wij 
toch nog 36  vogels bij elkaar gesprokkeld. Vanmorgen eerst  erg rustig en zonnig weer later kwam er wat meer wind 
opzetten. Later in de  middag werd het bewolkt en vanaf half zes is het buiig.
Dit is onze laatste hele vangdag voor deze periode in augustus we hopen in october een weekje terug te komen. Voor 
augustus hebben wij toch leuke aantallen gevangen met een paar heel rustige dagen.
Wij wensen onze opvolgers Andre en Jos een heel goede  vangperiode toe met goede weersomstandigheden.

Met vriendelijke groet,

Jan en Henk.

Van tot: Aanwezig:

vrijdag 9 augustus 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 10 08 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Fitis 21 3
Grasmus 1 1
Kleine karekiet 1 1
Koekoek 1 1
Koolmees 23 5
Merel 1 1
Spotvogel 1 1
Tjiftjaf 12 3
Tuinfluiter 11 2
Vink 1 1
Winterkoning 12 3
Zwartkop 1 1

Totaal: 13 10
Aantal soorten:12

Dagverslag

23

6:00 22:30 Henk Luten en Jan Westera; na 11.00 André en Jos c.s

Wisseldag
André en Jos nemen het over van Henk en Jan. Zij worden vergezeld door Ingrid, Cees L. en Kees V. Het was rustig, en 
de enige opleving was een Koekoek, precies op het moment dat Jan en Henk in de taxi stapten….
In de middag kwam Holmer nog even buurten, na de wadvogeltelling van vandaag.
Vanaf 20.00 trekt een buienlijn precies over Schier, tot in het donker.

Groet, André en Jos c.s.

Van tot: Aanwezig:

maandag 12 augustus 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort
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Zondag 11 augustus 2013
De stilte duurt voort
In de nacht enkele stevige buien, de 
regenmeter peilde vanochtend 17 
mm. De eerste ronde leverde slechts 
twee vleermuizen (sectie 1 en 2) op, 
die met enige moeite, maar wel met 
hulp van schaar (en handschoenen) 
bevrijd konden worden. Het duurde 
even en we hebben geen foto’s 
gemaakt, dus de soort zal onbekend 
blijven. Vogels vingen we vandaag 
bijna niet. Tussen 10.00 en 17.00 
uur alleen nulrondjes. Ook de excursie (zeven volwassenen en twee kinderen) moest het dus zonder 
vogels stellen maar gingen evengoed tevreden naar huis.
Groet, André en Jos c.s.

Maandag 12 augustus 2013
Het blijft rustig
De ochtend begint rustig, na een half bewolkte nacht. Een eerste rondje met wat vogels, waaronder 
twee Gekraagde Roodstaarten. Geen trekkers maar gezien hun rui- en conditiestatus lokale jongen 
van dit jaar. Een Spotvogel en een Grote Bonte Specht fleuren de kleine rondjes erna op. Er is 
helaas weer een buienreeks in aantocht, om 11.15 zal de eerste hier zijn. Hebben wij weer, het hele 
land is verder droog maar de wadden worden vanuit het westen voortdurend belaagd. Vele rondjes 
nul volgen. De controleronde om 22.45 levert echter een verrassing op, een nieuwe baansoort: 
Oeverzwaluw! Meteen daarna begint het weer hard te regenen en de buien zouden de komende 
nacht blijven komen. Groet, André en Jos c.s.

Dagvangst van 11 08 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Fitis 35 8
Grauwe vliegenvanger 1 1
Koolmees 21 1 4
Roodborst 1 1
Tuinfluiter 1 1
Vink 1 1
Winterkoning 1 1

Totaal: 9 7
Aantal soorten:7

Dagverslag

1 17

6:30 22:00  André v Loon,  Jos vd Staaij, Ingrid de Nobel, Cees L. en Kees V.

In de nacht enkele stevige buien, de regenmeter peilde vanochtend 17 mm. De eerste ronde leverde slechts twee 
vleermuizen (sectie 1 en 2) op, die met enige moeite, maar wel met hulp van schaar (en handschoenen) bevrijd konden 
worden. Het duurde even en we hebben geen foto's gemaakt, dus de soort zal onbekend blijven. 
Vogels vingen we vandaag bijna niet. Tussen 10.00 en 17.00 uur alleen nulrondjes. Ook de excursie (zeven volwassenen 
en twee kinderen) moest het dus zonder vogels stellen maar gingen evengoed tevreden naar huis.

Groet, André en Jos c.s.

Van tot: Aanwezig:

maandag 12 augustus 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort
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Dinsdag 13 augustus 2013
De buien die op ons af lijken te 
komen volgens de radar blijken 
uiteindelijk meestal boven of 
onder ons langs te trekken, dus 
de hoeveelheid nattigheid viel nog 
best mee. Vogels waren er echter 
vrijwel niet. Een ‘sperweroplevinkje’ 
rond het middaguur zorgde voor 
reuring in sectie 9 en 10 (15 
vogels), maar verder was het wel 
weer bedroevend. De controleronde 
leverde weer een zwaluw op, een 
boertje dit keer.
Groet, André en Jos c.s.

Woensdag 14 augustus 2013
Tja...
‘Misschien een buitje ergens 
in het noorden...’, zo luidde de 
verwachting. Maar de ochtend begon 
gewoon weer met een buientrein. 
En een eerste rondje van één 
terugvangst... De excursie bestond 
uit 11 volwassenen en 6 kinderen, 
en één vogeltje.  Morgen meer!
Groet, André en Jos c.s.

Donderdag 15 augustus 2013
Het was een mooie rustige nacht 
en de ochtend was ook mooi 
rustig. Ietsje meer vogels maar 
echte aankomst laat nog op zich 
wachten. Pas in de middag vielen 
enkele nulrondjes en het regende 
even een tijdje. Maar ook over deze 
dag valt verder weer niets meer te 
vertellen.
Groet, André en Jos c.s.

Dagvangst van 12 08 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Braamsluiper 1 1
Fitis 3 3
Gekraagde roodstaart 2 2
Grote bonte specht 1 1
Koolmees 1 1
Oeverzwaluw 1 1
Spotvogel 1 1
Tjiftjaf 2 2
Tuinfluiter 1 1
Vink 1 1
Winterkoning 1 1

Totaal: 11 4
Aantal soorten:11

Dagverslag

15

6:30  André v Loon,  Jos vd Staaij, Ingrid de Nobel, Cees L. en Kees V.

Het blijft rustig
De ochtend begint rustig, na een half bewolkte nacht. Een eerste rondje met wat vogels, waaronder twee Gekraagde 
Roodstaarten. Geen trekkers, maar gezien hun rui- en conditiestatus lokale jongen van dit jaar. Een Spotvogel en een 
Grote Bonte Specht fleuren de kleine rondjes erna op. 
Er is helaas weer een buienreeks in aantocht, om 11.15 zal de eerste hier zijn. Hebben wij weer, het hele land is verder 
droog maar de wadden worden vanuit het westen voortdurend belaagd.
Vele rondjes nul volgen. De controleronde om 22.45 levert echter een verrassing op, een nieuwe baansoort: Oeverzwaluw!
Meteen daarna begint het weer hard te regenen en de buien zouden de komende nacht blijven komen.
Groet, André en Jos c.s.

Van tot: Aanwezig:

dinsdag 13 augustus 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 13 08 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Boerenzwaluw 1 1
Fitis 11 1 1 4
Koolmees 53 8
Pimpelmees 2 2
Spotvogel 1 1
Staartmees 1 3
Tjiftjaf 1 1
Tuinfluiter 1 1
Winterkoning 1 1
Zwartkop 1 1

Totaal: 10 9
Aantal soorten:10

Dagverslag

1 1 23

6:30 22:00  André v Loon,  Jos vd Staaij, Ingrid de Nobel, Cees L. en Kees V.

De buien die op ons af lijken te komen volgens de radar blijken uiteindelijk meestal boven of onder ons langs te trekken, 
dus de hoeveelheid nattigheid viel nog best mee. Vogels waren er echter vrijwel niet. Een 'sperweroplevinkje' rond het 
middaguur zorgde voor reuring in sectie 9 en 10 (15 vogels), maar verder was het wel weer bedroevend. De 
controleronde leverde weer een zwaluw op, een boerie dit keer.

Groet, André en Jos c.s.

Van tot: Aanwezig:

woensdag 14 augustus 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 14 08 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Fitis 1 1
Grote bonte specht 1 1
Heggemus 1 1
Koolmees 1 1
Pimpelmees 1 1
Rietgors 1 1
Spotvogel 2 2
Tjiftjaf 11 2
Tuinfluiter 1 1
Winterkoning 3 3

Totaal: 8 6
Aantal soorten:10

Dagverslag

14

6:15 22:00 André v Loon,  Jos vd Staaij, Ingrid de Nobel, Cees L. en Kees V.

Tja
Misschien een buitje ergens in het noorden…. Maar de ochtend begon gewoon weer met een buientrein. En een eerste 
rondje van 1 terugvangst….
De excursie bestond uit 11 volwassenen en 6 kinderen, en één vogeltje.
Morgen meer!
Groet, André en Jos c.s.

Van tot: Aanwezig:

donderdag 15 augustus 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 15 08 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Fitis 12 3
Grasmus 1 1
Kleine karekiet 12 3
Koolmees 6 6
Merel 1 1
Rietgors 1 1
Spotvogel 1 1
Tjiftjaf 5 5
Vink 1 1
Winterkoning 11 2
Zwartkop 2 2

Totaal: 16 10
Aantal soorten:11

Dagverslag

26

6:30 André v Loon,  Jos vd Staaij, Ingrid de Nobel, Cees L. en Kees V.

Het was een mooie rustige nacht en de ochtend was ook mooi rustig. Ietsje meer vogels maar echte aankomst laat nog 
op zich wachten. Pas in de middag vielen enkele nulrondjes en het regende even een tijdje. Maar ook over deze dag valt 
verder weer niets meer te vertellen.

Gr André en Jos c.s.

Van tot: Aanwezig:

vrijdag 16 augustus 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort
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Vrijdag 16 augustus 2013
Toch nog...
De dag begon weer met een 
nulrondje en dat beloofde weer 
niet veel goeds. Dat bleek ook 
uit het verdere verloop van de 
vangsten vandaag. Er was toch 
nog een hoogtepuntje in de vorm 
van een Buizerd die zorgde voor 
vertier. Andere soorten werden er 
echter niet door gemotiveerd en 
dus bleef de stand weer steken 
waar ie bleef steken... Hopelijk 
hebben Koos c.s. meer succes 
volgende week.
Groet, André en Jos c.s.

Dagvangst van 16 08 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Braamsluiper 1 1
Buizerd 1 1
Kleine karekiet 1 1
Koolmees 1 1
Pimpelmees 2 2
Tjiftjaf 27 9
Vink 1 1
Winterkoning 11 2

Totaal: 11 7
Aantal soorten:8

Dagverslag

18

7:30 22:00 André v Loon,  Jos vd Staaij, Ingrid de Nobel, Cees L. en Kees V

Toch nog…
De dag begon weer met een nulrondje en dat beloofde weer niet veel goeds. Dat bleek ook uit het verdere verloop van de 
vangsten vandaag. Er was toch nog een hoogtepuntje in de vorm van een Buizerd die zorgde voor vertier. Andere soorten 
werden er echter niet door gemotiveerd en dus bleef de stand weer steken waar ie bleef steken…Hopelijk hebben Koos 
c.s. meer succes volgende week.

Groet, André & Jos c.s.

Van tot: Aanwezig:

zaterdag 17 augustus 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort
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Week 34

Zaterdag 17 augustus 2013
Wisseldag
De ochtend begint na de regen van 
gisteravond en vannacht enigszins 
nevelig, maar om 9.30 breekt de 
zon door. Het beeld van de vangsten 
blijft onveranderd... André en Jos 
geven de ringtang om 11.00 over 
aan Koos en Helma.  
Die gaan verder met rondjes van 
één vogel per ronde. Al snel volgen 
de beruchte nulronden en een 
avondpiekje van één vogel zorgt nog 
niet voor stresssituaties. Een rustig 
begin van de vangweek.
Koos van Ee c.s.

Zondag 18 augustus 2013
Van herfst naar zomer
Van het mooie zomerweer is 
bij het opstaan weinig meer te 
merken, de eerste ronde bestond 
uit een kruiwagen blad en een paar mestkevers, te verwijderen in de motregen en wind. Het lijkt wel 
herfst. Tot het middaguur maar enkele vogels en de meeste ronden waren nul. Oscar en Monique 
Verhoeven komen de ploeg versterken en brengen de zon mee, maar nog geen vogels. Tijdens de 
excursie, die bestond uit 16 adulten en 6 juvenielen, konden we gelukkig een paar vogels tonen. 
Verder vandaag meer mensen dan vogels. De nulronden hadden de overhand en de teller bleef steken 
op 12. De dag sloot af met een prachtige heldere windstille avond, morgen hopelijk verse aanvoer.
Met vriendelijke groet, Koos van Ee c.s.

Maandag 19 augustus 2013
Rust en stilte...
...dat is de eerste indruk deze ochtend, geen 
wind, geen blad en geen vogels. Een klein beetje 
dauw, en het vogelgeluid dat te horen is komt 
van het wad en van een enkele meeuw. We 
starten ook nu weer met een nulronde. Verder 
enkele ronden met één of twee vogels. De 
wolkenlucht is dreigend, maar het blijft droog 
en de wind gaat naar noord. Tussendoor nog 
wat snoeiwerk verricht langs de netten want 
het groeit dit jaar ook weer stevig door. Om 
18.30 uur de krent in de pap; een juveniele 
Koekoek in het grove net in de 
paardenwei. Verder bevat de 
avondpiek één Vink. We sluiten af 
met een sterrenhemel en een lichte 
noorderbries. Wat zal de morgen 
brengen??
Met vriendelijke groet, Koos van Ee 
c.s.

Dagvangst van 17 08 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Fitis 2 2
Groenling 2 2
Koolmees 1 1
Roodborst 11 2
Spotvogel 1 1
Tjiftjaf 12 3
Vink 2 2
Winterkoning 11 2

Totaal: 7 8
Aantal soorten:8

Dagverslag

15

6:30 22:00 André v Loon,  Jos vd Staaij, c.s., opgevolgd door Koos van Ee c.s.

Wisseldag
De ochtend begint na de regen van gisteravond en vannacht enigszins nevelig, maar om 9.30 breekt de zon door. Het 
beeld van de vangsten blijft onveranderd…. We geven de ringtang om 11.00 over aan Koos en Helma.
We starten met rondjes van 1 vogel per ronde.Al snel volgen de beruchte nulronden en een avondpiekje van 1 vogel zorgt 
nog niet voor stressituaties.
Een rustig begin van de vangweek

Van tot: Aanwezig:

zondag 18 augustus 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 18 08 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Fitis 1 1
Koolmees 11 2
Spotvogel 1 1
Tjiftjaf 44 8

Totaal: 7 5
Aantal soorten:4

Dagverslag

12

6:30 22:00 Koos van Ee, Helma van Ee en vanaf  10.30 uur : Oscar en Monique Verhoeven

Van Herfst naar zomer;

Van het mooie zomerweer is bij het opstaan weinig meer te merken, de eerste ronde bestond uit een kruiwagen blad en 
een paar mestkevers, te verwijderen in de motregen en wind. Het lijkt wel herfst.
Tot het middaguur maar enkele vogels en de meeste ronden waren nul. Oscar en Monique Verhoeven komen de ploeg 
versterken en brengen de zon mee, maar nog geen vogels.
Met de excursie, die bestond uit 16 adult en 6 juv. Konden we gelukkig een paar vogels tonen. Verder vandaag meer 
mensen dan vogels. De nulronden hadden de overhand en de teller bleef steken op 12.
De dag sloot af met een prachtige heldere windstille avond, morgen hopelijk verse aanvoer.

Mvg. Koos van Ee, cs.

Van tot: Aanwezig:

maandag 19 augustus 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 19 08 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Fitis 3 3
Grasmus 1 1
Koekoek 1 1
Roodborst 1 1
Sprinkhaanrietzanger 1 1
Tjiftjaf 23 5
Vink 2 2
Winterkoning 2 2
Zwartkop 1 1

Totaal: 13 4
Aantal soorten:9

Dagverslag

17

6:30 22:00 Oscar en Monique Verhoeven, Koos en Helma van Ee

Rust en stilte, dat is de eerste indruk deze ochtend, geen wind, geen blad en geen vogels, een klein beetje dauw en het 
vogelgeluid dat te horen is komt van het wad en van een enkele meeuw.
We starten ook nu weer met een nulronde. Verder enkele ronden met 1 of 2 vogels. De wolkenlucht is dreigend maar, het 
blijft droog en de wind gaat naar noord. Tussendoor nog wat snoeiwerk verricht langs de netten want, het groeit dit jaar 
ook weer stevig door.
Om 18.30 uur de krent in de pap; een juv. Koekoek in het grove net in de paardenwei.
Verder bevat de avondpiek 1 vink.
We sluiten af met een sterrenhemel en een lichte noorderbries. Wat zal die morgen brengen??

Mvg Koos ea.

Van tot: Aanwezig:

maandag 19 augustus 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort
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Dinsdag 20 augustus 2013
Fris en koel
De dag start met twee vogels, 
terugmeldingen, dus nog geen verse 
aanvoer. Om 9 uur betrok de lucht 
en was er wat reuring in het terrein, 
direct een rondje van 18 vogels, waar 
onder een Bonte Vliegenvanger, daarna 
volgde nog een ronde van negen 
vogels. Allemaal zonder ring: verse 
aanvoer. Het werd steeds meer zomers 
en ook de vangsten kwamen weer op 
een zomers peil met diverse nulrondes. 
De dag verder goed besteedt met 
hovenierswerk. Leuk was de Kauw die 
Oscar om 18.00 uur meebracht. De 
avondpiek bestond uit vier Fitissen en 
een terugmelding Pimpelmees. 

Totaal 44 vogels, 37 vers en zeven 
retour. We hopen dat deze stijgende 
lijn morgen doorzet.
Met vriendelijke groet, Koos van Ee 
c.s.

Woensdag 21 augustus 2013
Druppels...
...daarmee hangen de netten vol. 
Het buiten komen voelt aan alsof je 
een koelkast inloopt. Blauwe lucht, 
windstil en een enkel piepje. De 
voorboden van een mooie zomerse 
dag. In de eerste ronde de 800e 
Spotvogel die in het Glop geringd 
wordt. Daarna zomerse aantallen 
met nulrondjes of een enkele vogel. 
Om Half twee kwam Nadia ons team 
versterken. Voor de excursie, die 
bezocht werd door 18 mensen (13 
adulten en 5 juvenielen), hadden 

we twee vogels. Vier ringstrengen werden van een sponsor voorzien. Het bleef zuinig met de vogels. 
De teller stond aan het eind van de dag op 21 vogels, 12 nieuw en 9 terug. Het blijft steken bij een 
zomers aantal, van trek kunnen we nog niet echt spreken. Tijd genoeg voor een duik in zee en de bbq.
Met vriendelijke groet, Koos van Ee c.s.

Dagvangst van 20 08 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Bonte vliegenvanger 1 1
Braamsluiper 1 1
Fitis 7 7
Grasmus 3 3
Heggemus 1 1
Kauw 1 1
Koolmees 27 9
Pimpelmees 11 2
Roodborst 1 1
Staartmees 1 1
Tjiftjaf 4 4
Tuinfluiter 5 5
Vink 1 1
Winterkoning 11 2
Zanglijster 1 1
Zwartkop 4 4

Totaal: 37 7
Aantal soorten:16

Dagverslag

44

7:00 Oscar en Monique Verhoeven, Koos en Helma van Ee

Fris en koel, de dag start met 2 vogels, tmd's, dus nog geen verse aanvoer.
Om 9 uur betrok de lucht en was er wat reuring in het terrein, direct een rondje van 18 vogels, w.o. een bonte 
vliegenvanger, daarna volgede nog een ronde van 9 vogels. Allemaal zonder ring, verse aanvoer.
Het werd steeds meer zomers en ook de vangsten kwamen weer op een zomers peil met diverse nulrondes. De dag 
verder goed besteedt met hovenierswerk.
Leuk was de Kauw die Oscar om 18.00 uur meebracht.
De avondpiek bestond uit 4x Fitis en een tmd pimpel. Totaal 44 vogels, 37 vers en 7 tmd.
We hopen dat deze stijgende lijn morgen doorzet.

Mvg. Koos van Ee cs.

Van tot: Aanwezig:

woensdag 21 augustus 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 21 08 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Fitis 12 3
Koolmees 1 1
Merel 1 1
Roodborst 31 4
Spotvogel 1 1
Tjiftjaf 12 3
Tuinfluiter 1 1
Vink 3 3
Winterkoning 21 3
Zwartkop 1 1

Totaal: 12 9
Aantal soorten:10

Dagverslag

21

7:00 Oscar Verhoeven, Nadia Hijner(vanaf 11 uur) Helma en Koos van Ee

Druppels, daarmee hangen de netten vol. Het buiten komen voelt aan, alsof je een koelkast inloopt. Blauwe lucht, windstil 
en een enkel piepje. De voorboden van een mooie zomerse dag.
In de eerste ronde; de 800 ste spotvogel die in het glop geringd wordt.
Daarna zomerse aantallen met nulrondjes of een enkele vogel. Om Half twee kwam Nadia ons team versterken.
Voor de excursie, die bezocht werd door 18 mensen(13 ad. en 5 juv.) hadden we twee vogels. 4  ringstrengen werden van 
een sponsor voorzien.
Het bleef zuinig met de vogels. De teller stond aan het eind van de dag op 21 vogels, 12 nieuw en 9 terug. Het blijft 
steken bij een zomers aantal, Van trek kunnen we nog niet echt spreken. Tijd genoeg voor een duik in zee en de bbq.

Mvg. Koos van Ee, cs..

Van tot: Aanwezig:

woensdag 21 augustus 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort
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Donderdag 22 augustus 2013
Windstil, rust en vogelgeluiden...
...dat is de eerste indruk van deze dag. De perfecte omgeving voor een meditatief moment. Daarna 
in de eerste ronde een Houtsnip die vorig jaar als jong hier van een ring voorzien is. Daarna elke 
ronde enkele vogels. Leuk was een Goudhaan rond het middaguur en de twee Kauwen waar Nadia 

de klauwen van mocht ervaren. Zij verliet ons dan ook daarna. Verder verliep de middag weer zeer 
zomers met nulronden. De avondpiek bestond uit drie vogels en bracht het dagtotaal op 35, 24 nieuw 
en 11 retour. Met vriendelijke groet, Koos en Helma van Ee

Vrijdag 23 augustus 2013
Roodborst en Winterkoning...
...dienen als wekker deze morgen. De eerste 
ronde leverde direct al acht vogels op. Daarna tot 
12.00 uur elke ronde enkele vogels, waaronder 
een Bonte Vliegenvanger, Spotvogel en Gekraagde 
Roodstaart. Het werd weer hoogzomer met een 
straffe zuidoostenwind en dus viel de vangst weer 
stil. Tot 17.00 uur geen enkele vogel meer. Oscar 
heeft inmiddels het eiland verlaten en André Duiven 
neemt de avondronden waar, zodat wij deze mooie 

zomerweek af kunnen sluiten bij 
Van der Werff. Bij terugkomst was 
André net bezig de krent van de 
dag van een ring te voorzien: een 
Paapje. In de controleronde nog 
een Kleine Barmsijs, de eerste voor 
mij deze week. De dag sloot zo 
af met 34 vogels, 22 nieuw en 12 
terugmeldingen.
Met vriendelijke groet, Koos van Ee 
c.s.

Dagvangst van 22 08 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Fitis 3 3
Goudhaantje 1 1
Groenling 11 2
Houtsnip 1 1
Kauw 2 2
Koolmees 1 1
Pimpelmees 31 4
Roodborst 1 1
Tjiftjaf 26 8
Tuinfluiter 4 4
Vink 13 4
Winterkoning 1 1
Zanglijster 11 2
Zwartkop 1 1

Totaal: 24 11
Aantal soorten:14

Dagverslag

35

7:00 22:00 Oscar Verhoeven, Nadia Hijner, Koos en Helma van Ee

Windstil, rust en vogelgeluiden is wat de eerste indruk was van deze dag. De perfecte omgeving voor een mediatief 
moment. Daarna in de eerste ronde een houtsnip die vorig jaar als jong hier van een ring voorzien is. Daarna elke ronde 
enkele vogels. Leuk was een goudhaan rond het middaguur en de twee kauwen waar Nadia de klauwen van mocht 
ervaren. Zij verliet ons dan ook daarna. Verder verliep de middag weer zeer zomers met nulronden.
De avondpiek bestond uit 3 vogels en bracht het dagtotaal op 35, 24 nieuw en 11 retour.

Van tot: Aanwezig:

donderdag 22 augustus 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 23 08 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Bonte vliegenvanger 1 1
Braamsluiper 2 2
Fitis 6 6
Gekraagde roodstaart 1 1
Grasmus 1 1
Heggemus 1 1
Kleine barmsijs 1 1
Kleine karekiet 1 1
Koolmees 11 2
Paapje 1 1
Pimpelmees 31 4
Roodborst 3 3
Spotvogel 1 1
Tjiftjaf 12 3
Tuinfluiter 1 1
Vink 23 5

Totaal: 22 12
Aantal soorten:16

Dagverslag

34

7:00 22:00 Koos en Helma van Ee, Oscar Verhoeven en Andre Duiven(van 18.00-21.00 uur

Roodborst en winterkoning dienen als wekker deze morgen. De eerste ronde leverde direct al 8 vogels op. Daarna tot 12 
uur elke ronde enkele vogels waaronder een Bonte vliegenvanger, Spotvogel en Gekraagde roodstaart. Het werd weer 
hoogzomer met een straffe zuid-oostenwind en ook de vangst viel stil. Tot 5 uur geen enkele vogel meer.
Oscar heeft inmiddels het eiland verlaten en Andre D. neemt de avondronden waar zodat wij deze mooie zomerweek af 
kunnen sluiten bij van der Werff. Bij terugkomst was Andre net bezig, de krent van de dag, van een ring te voorzien: een 
Paapje. In de controleronde nog een Kleine Barmsijs, de eerste voor mij deze week.
De dag sloot zo  af met 34 vogels, 22 nieuw en 12 tmd.

Mvg Koos en Helma van Ee

Van tot: Aanwezig:

vrijdag 23 augustus 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort
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Week 35

Zaterdag 24 augustus 2013
Wuivende berken...
...is hetgeen we zien als we het raam uitkijken, kort na het opstaan. Een stevige zuidooster waait 
over het Glop en zorgt voor goed gevulde netten, maar dan wel met blad, takken en de eerste 
elzenproppen. We lopen onze laatste rondjes en kijken even terug naar de vangsten van afgelopen 
week: zo’n 120 nieuwe en 50 terugmeldingen, echt zomerse aantallen. Dat was het dan ook; een 
prachtige zomerweek waar we naast 
het vangwerk ook hebben kunnen 
genieten van het schitterende 
eiland met het mooiste strand van 
Nederland. Leuk waren de Kauwtjes 
en het Paapje. We dragen het stokje 
over aan Joop en Marijke en wensen 
hun ook een mooie vangweek toe. 
We namen een schone baan over en 
we startten met een rondje van vijf 
en vervolgens 10, allemaal bij het 
enige plaatsje waar nog water in de 
sloot staat bij net 2. Later er niets 
meer bijgevangen.
Met vriendelijke groet, Koos en 
Helma van Ee, Joop van Ardenne

Zondag 25 augustus 2013
Hoogzomer
Met een zwoele wind door de 
boomtoppen uit oostelijke richting 
begon de dag qua temperatuur zeer 
aangenaam. Wat sluierbewolking 
aan de hemel maakte dat het een 
uitzonderlijke en prima ochtend was. 
We hoopten op een goed resultaat 
bij de eerste rondes. De rest van 
de dag was weer eens een mooie 
zomerdag. In de namiddag was er 
de gebruikelijke excursie. Deze werd 
bezocht door negen volwassenen en 
acht kinderen. Ze waren allemaal erg 
geïnteresseerd in ons werk met de 
vogelringerij. De bijna-klapper van 
de middag was op drie stappen na net geen Havik (Marijke) maar als gevolg daarvan zes extra vogels 
om te laten zien aan onze bezoekers. Ook bij de afsluitende rondes vingen we geen vogels meer. We 
zijn overigens de 2000e voor dit jaar gepasseerd.
Met vriendelijke groet, Joop van Ardenne, Marijke Vaneker, Herman Bouman en Sil Westra

Maandag 26 augustus 2013
Het blijft zomers
Met een bijna wolkenloze hemel en een licht briesje in de boomkruinen begon deze maandag van 
onze vangweek. Herman liep een rondje om het terrein en merkte een Steppekiekendief op in de 
Banckspolder (de mazzelaar). Hij heeft er ook foto’s van gemaakt. Vanmorgen kwamen er drie 
personen die naar de sloot wilden komen kijken om te beslissen of deze wordt doorgetrokken tot 
en met Theun Talsma? De sloot is nu nu nagenoeg opgedroogd, erg jammer. Het bleef kalm met de 
vogels. In de namiddag hoorden we bij sectie 9 een groep vogels met allerlei mezen en ander klein 
spul. Dat geeft hoop voor de komende dagen. Aan het eind van de dag wisselde Sil en Pieter van 
plaats. Sil moest weer aan het werk en Pieter kwam van zijn werk bij het Vogeltrekstation. Bijgaand 
plaatje de leukste vogel van de dag: een Grauwe Vliegenvanger.
Met vriendelijke groet, Joop van Ardenne, Marijke Vaneker en Pieter Coehoorn

Dagvangst van 24 08 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Bonte vliegenvanger 1 1
Fitis 4 4
Kleine barmsijs 1 1
Koolmees 14 5
Pimpelmees 34 7
Roodborst 1 1
Spotvogel 1 1
Staartmees 1 1
Tjiftjaf 2 2
Tuinfluiter 2 2
Vink 2 2
Winterkoning 21 3

Totaal: 20 10
Aantal soorten:12

Dagverslag

30

7:00 Koos en Helma van Ee, Joop v. Ardenne,Marijke Vaneker

Wuivende berken is hetgeen we zien als we het raam uitkijken, kort na het opstaan. Een stevige zuidooster waait over het 
glop en zorgt voor goed gevulde netten, maar dan wel met blad, takken en de eerste elzenproppen.
We lopen onze laatste rondjes en kijken even terug naar de vangsten van afgelopen week: zo'n 120 nieuwe en 50 
terugmeldigen, echt zomerse aantallen. Dat was het dan ook; een prachtige zomerweek waar we naast het vangwerk ook 
hebben kunnen genieten van het schitterende eiland met het mooiste strand van Nederland. Leuk waren de Kauwtjes en 
het Paapje. We dragen het stokje over aan Joop en Marijke en wensen hun ook een mooie vangweek toe.
We nemen een schone baan over en we startten met een rondje van 5 en vervolgens 10 allemaal bij het enige plaatsje 
waar nog water in de sloot staat bij net 2. Later er niets meer bijgevangen.

Van tot: Aanwezig:

zondag 25 augustus 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 25 08 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Fitis 10 10
Grasmus 1 1
Kleine barmsijs 1 1
Kleine karekiet 1 1
Koolmees 22 4
Pimpelmees 1 1
Roodborst 3 3
Spotvogel 1 1
Tjiftjaf 12 3
Tuinfluiter 2 2
Vink 1 1
Zwartkop 11 2

Totaal: 20 10
Aantal soorten:12

Dagverslag

30

6:45 22:00 Joop, Marijke, Herman en Sil Westra.

Met een zwoele wind door de boomtoppen uit oostelijke richting begon de dag qua temperatuur zeer aangenaam. Wat 
sluierbewolking aan de hemel maakte dat het een uitzonderlijke  en prima ochtend was  bij de eerste rondes we hoopten 
op een goed resultaat.De rest van de dag was weer eens een mooie zomerdag. In de namiddag was er de gebruikelijke 
excursie. Deze werd bezocht door 9 volwassene en 8 kinderen. Ze waren allemaal erg geintresseert in ons werk met de 
vogelringerij. De bijna klapper van de middag was op 3 stappen na net geen Havik (Marijke) maar als gevolg daarvan 6 
extra vogels om te laten zien aan onze bezoekers.Ook bij de afsluitende rondes vingen we geen vogels meer. We zijn 
overigens de 2000 gepasseerd.

Van tot: Aanwezig:

maandag 26 augustus 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort
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Dinsdag 27 augustus 2013
Fitissendag
We waren vanochtend helemaal beduusd van het 
aantal vogels van de eerste ronde: het waren er 
maar liefst 30! Het leek bijna op werken. De Fitis 
was het meest vertegenwoordigd. Het weer bleef 
erg zomers, we kunnen in korte broek en sandalen 
langs de netten. Net na de middag kwamen vier 
jongedames (rond de 10 jaar) die afgelopen zondag 
op de excursie geweest zijn met hun ouders. Dat 
vonden ze zo interessant dat ze hadden besloten 
om ons te verrassen met een ‘ring’ (tulband van 
cake) die door henzelf gebakken was. Dat was een 
echte verrassing die gepaard ging met een paar 
mooie tekeningen.
Een tijdje daarna, rond 17.00 uur, vingen we de 15000e Fitis van VRS Schiermonnikoog in het Glop. 
Dat heuglijke feit vierden we toepasselijk met een stukje van de heerlijke ‘ring’. In april 1991 werd de 
eerste Fitis door de kort daarvoor opgerichte ringgroep gevangen, en de volgende zes staan alweer op 
de teller! Het lijkt of de aantallen wat oplopen en we hebben goed hoop op morgen.
Met vriendelijke groet, Joop van Ardenne, Marijke Vaneker en Pieter Coehoorn

Dagvangst van 26 08 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Bonte vliegenvanger 1 1
Fitis 110 11
Gekraagde roodstaart 1 1
Grasmus 1 1
Grauwe vliegenvanger 1 1
Groenling 1 1
Kleine karekiet 1 1
Koolmees 22 4
Pimpelmees 52 7
Roodborst 2 2
Tjiftjaf 31 4
Tuinfluiter 3 3
Vink 2 2
Winterkoning 11 2
Zanglijster 1 1
Zwartkop 2 2

Totaal: 26 18
Aantal soorten:16

Dagverslag

44

6:45 22:00 Marijke, Herman, Sil en Joop later Pieter Coehoorn

Met een bijna wolkenloze  hemel en een licht briesje in de boomkruinen,begon deze maandag van onze vangweek. 
Herman liep een rondje om het terrein en merkte een steppekiekendief op in de Banckspolder ( de mazzelaar). Hij heeft 
er ook foto,s van gemaakt. Vanmorgen kwamen er 3 personen die wilde naar de sloot komen kijken om te beslissen of 
deze wordt doorgetrokken tot en met Theun Talsma ???? De sloot is nu nu nagenoeg opgedroogd erg jammer. Het bleef 
kalm met de vogels. In de namiddag hoorden we bij sectie 9 een groep vogels met allerlei mezen en ander klein spul. Dat 
geeft hoop voor de komende dagen. Aan het eind van de dag wisselde Sil en Pieter van plaats. Sil moest weer aan het 
werk en Pieter kwam van zijn werk ( het V.T.).

Van tot: Aanwezig:

maandag 26 augustus 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort
Dagvangst van 27 08 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Fitis 34 34
Gekraagde roodstaart 2 2
Grasmus 3 3
Groenling 1 1
Heggemus 2 2
Koolmees 11 2
Pimpelmees 54 9
Roodborst 1 1
Spotvogel 1 1
Tjiftjaf 23 5
Tuinfluiter 12 3
Vink 22 4

Totaal: 54 13
Aantal soorten:12

Dagverslag

67

6:55 22:00 Marijke,Herman,Pieter en Joop

We waren vanochtend helemaal beduusd van het aantal vogels van de eerste ronde: het waren er maar liefst 30! Het 
leek bijna op werken. De fitis was het het meest vertegenwoordigd.
Het weer bleef erg zomers, we kunnen in korte broek en sandalen langs de netten. 

Net na de middag kwamen 4  jongedames ( rond de 10 jaar) die afgelopen zondag op de excursie geweest met hun 
ouders. Dat vonden ze zo interessant dat ze besloten hadden om ons te verrassen met een "ring" (tulband van cake) die 
zelf gebakken was door de dames. Dat was een echte verrassing die gepaard ging met een paar mooie tekeningen.

Een tijdje daarna, rond 17,00 uur, vingen we de 15,000-ste fitis in het glop. Dat heuglijke feit vierden we toepasselijk met 
een stukje van de heerlijke "ring".
In april 1991 werd de eerste fitis gevangen, en de volgende 6 staan alweer op de teller!

Het lijkt of de aantallen wat oplopen en we hebben goed hoop op morgen.

Van tot: Aanwezig:

dinsdag 27 augustus 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort
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Woensdag 28 augustus 2013
Fitissendag
Ook vandaag was er weer een bijna wolkenloze hemel boven het glop. Na de nummerieke opleving 
van gisteren waren de verwachtingen voor vandaag hoog gespannen. Het blijft echter sprokkelen met 
de aantallen, maar wel leuk en gevarieerd. Om 10.30 kwamen Jan en Marjan van Dijk uit Zwolle ons 
versterken. Voor de excursie waren negen personen gemeld, zeven adulten en twee juvenielen. Jan en 
Pieter liepen een ronde om vogels op te halen voor de excursie. Jan kwam met een zéér brede grijns 
2 minuten voor aanvang aanlopen met een Havik-man onder zijn arm. Zijn sprint was wel toereikend 

om deze te verschalken. De mensen op bezoek keken hun ogen uit. Nu onder een sterrenhemel lopen 
we een laatste ronde en de teller blijft staan op 58.
Met vriendelijke groet, Joop van Ardenne, Marijke Vaneker en Pieter Coehoorn

Donderdag 29 augustus 2013
Ochtendmist
Deze morgen was gehuld in de 
mist en er was geen wind. Het 
duurde tot bijna 10.00 uur voor die 
mist verdwenen was. Het Glop is 
uitgedroogd op een plasje na, maar 
dat wordt allengs kleiner. Ook de 
sloot naar de duiker is droog. Dat 
geeft weinig hoop op het vangen 
van Waterrallen over een paar 
weken. Het weer is na 10.00 uur 
super te noemen: waarschijnlijk 
te mooi voor vogels aan de grond 
en in de struiken, die vliegen wel 
door. Een opleving in de laatste drie 
rondjes bracht het toch nog op een 
redelijk totaal.

Met vriendelijke groet, Joop van Ardenne, Marijke Vaneker en Pieter Coehoorn

Vrijdag 30 augustus 2013
Stil dagje
Erg vochtig en nat in het veld vanmorgen maar wel veel piepjes om en nabij de netten. Met op de 
achtergrond een zachtjes zingende Fitis beginnen we met de eerste rondjes. We krijgen het niet erg 
druk ook en in de loop van de dag komt daar geen verandering in. We storten ons helemaal in de 
opleiding van Pieter om hem de kneepjes van de ringtang bij te brengen. Hij leert snel en wij zijn blij 
om mee te werken voor weer een nieuwe ringer in de toekomst. Onze week zit er bijna weer op want 

Dagvangst van 28 08 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Bonte vliegenvanger 4 4
Fitis 124 25
Gekraagde roodstaart 5 5
Grauwe vliegenvanger 3 3
Groenling 1 1
Havik 1 1
Heggemus 1 1
Koolmees 1 1
Pimpelmees 22 4
Roodborst 1 1
Tjiftjaf 1 1
Tuinfluiter 14 5
Vernietigd 1
Vink 23 5
Witte kwikstaart 1 1

Totaal: 48 10
Aantal soorten:15

Dagverslag

59

7:00 22:00 Joop, Herman,Pieter,Marijke, Jan en Marjan

Ook vandaag was er weer een bijna wolkenloze hemel boven het glop. Na de nummerieke opleving van gisteren waren 
de verwachtingen voor vandaag  hoog gespannen.
Het  blijft sprokkelen met de aantallen, maar wel leuk en gevarieerd.
Om 10,30 kwamen Jan en Marjan van Dijk uit Zwolle ons versterken. Voor de excursie waren 9 personen gemeld 7/2.
Jan en Pieter liepen een ronde om vogels op te halen voor de excursie. Jan kwam met een zéér brede grijns aanlopen 2 
minuten voor aanvang  met een Havik man onder zijn arm.
Zijn sprint was wel toereikend om deze te verschalken. De mensen op bezoek keken hun ogen uit.
Nu onder een sterrenhemel lopen we een laatste ronde en de teller blijft staan op 58.

Van tot: Aanwezig:

woensdag 28 augustus 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 29 08 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Bonte vliegenvanger 1 1
Fitis 216 18
Grauwe vliegenvanger 1 1
Merel 1 1
Pimpelmees 2 2
Spotvogel 1 1
Sprinkhaanrietzanger 1 1
Tjiftjaf 21 3
Tuinfluiter 2 2
Vink 1 1
Winterkoning 2 2
Zwartkop 1 1

Totaal: 25 9
Aantal soorten:12

Dagverslag

34

7:00 22:00 Joop,jan,pieter,herman,marijke en Marjan

Deze morgen was gehuld in de mist en er was geen wind. Het duurde tot bijna 10,00 uur voor die mist verdwenen was.
Het glop is uitgedroogd op een plasje na maar  dat wordt allengs kleiner. Ook de sloot naar de duiker is droog.
Dat geeft weinig hoop op het vangen van Waterrallen over een paar weken.
Het weer is na 10,00 uur super te noemen waarschijnlijk te mooi voor vogel aan de grond en in de struiken,  die vliegen 
wel door.
Een opleving in de laatste 3 rondjes bracht het toch nog op een redelijk totaal.

Van tot: Aanwezig:

donderdag 29 augustus 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort
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morgen komt Kees met een lading 
nieuwe energie en we hopen voor 
hem en zijn helpers op iets meer 
vogels.
Met vriendelijke groet, Joop van 
Ardenne, Marijke Vaneker en Pieter 
Coehoorn

Week 36

Zaterdag 31 augustus 2013
De kop is eraf
Bij aanvang leek het iets te regenen 
maar ook wel stukjes blauwe 
lucht. De vangsten waren niet 
noemenswaardig. Leuk was de 
vangst van een Boerenzwaluw en 
een Sprinkhaanzanger in de eerste 
ronde. Bij de overdracht om 12.00 
uur stond de teller op een totaal 
van 10 stuks. De nieuwe ploeg, 
bestaande uit Ardie, Oscar, Kees en 
Annemieke, nam een ringbaan over 
die er spic en span bijlag. Hulde 
aan de voorgangers, Joop, Marijke, 
Jan en Marjan. Pieter besloot nog 
een nachtje te blijven. Evert Jan 
Rietbergen en André Duiven kwamen 
nog langs. Gedurende de middag 
kregen we nog bezoek van Kees 
Verhoef (oud-VU-medewerker) en zijn familie, die de aanstaande 100e verjaardag van Kees’ moeder 
op het eiland vierden. We konden ze helaas maar zes vogels laten zien, maar desondanks vertrokken 
ze tevreden en voldaan na sponsoring van vier ringstrengen. Zoals gezegd waren de vangsten niet 
om over naar huis te schrijven. Leuk was de vangst van een tweetal Boerenzwaluwen tegen de avond, 
waarvan één zich in de onderste baan van het net in sectie 5 bevond (!?!). Het lijkt er dus op dat er 
zich toch een slaapplaats van Boerenzwaluwen bevindt in het riet nabij de vangbaan. Oscar besloot 
om de avondboot terug naar de wal te nemen, omdat hij feestelijke verplichtingen had die hij niet kon 
weerstaan. We hopen hem morgenavond weer terug te zien. Na de Sprinkhaanzanger en een Kleine 
Barmsijs eerder op de dag, leverde de laatste ronde opnieuw een nieuwe handsoort op voor Pieter. Dit 
keer een Houtsnip uit 2012, die dit jaar al een paar keer eerder over de ringtafel was gegaan. Deze liet 
zich verschalken nabij de Ebelbrug.
Met vriendelijke groet, Kees van Kleef

Zondag 1 september 2013
Waar blijven ze, de vogels?
Vanacht heeft het rond 00.00 uur en 6.00 uur enigszins gesputterd. Nauwelijks de moeite van het 
vermelden waard, want de netten en de rest van de baan was met de eerste ronde alweer kurkdroog. 
Deze eerste ronde leverde slechts twee vogels op. De toon was hiermee gezet, want de rest van de 
dag was het behelpen wat de klok sloeg. Zelfs de excursie was niet om over naar huis te schrijven, 
want met één excursieganger kan je weliswaar heel leuk converseren, maar een excursie is het niet te 
noemen. Leuk was wel dat deze excursieganger al vele jaren onze excursies bezoekt en zelf ook wat 
met vogels ‘doet’, zij het dan met iets grotere (lees: meehelpen de zwanenpopulatie van Groningen 
van een ring te voorzien). Dankzij onze verwoede inspanningen konden we deze gast uiteindelijk toch 

Dagvangst van 30 08 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Fitis 8 8
Gekraagde roodstaart 1 1
Heggemus 1 1
Pimpelmees 1 1
Roodborst 2 2
Tjiftjaf 2 2
Vink 31 4
Winterkoning 1 1
Zanglijster 1 1
Zwartkop 12 3

Totaal: 16 8
Aantal soorten:10

Dagverslag

24

7:00 22:00 Jan,Joop,Herman,Pieter,Marijke en Marjan.

Erg vochtig en nat in het veld vanmorgen maar wel veel piepjes om en nabij de netten. Met op de achtergrond een 
zachtjes zingende Fitis beginnen we met de eerste rondjes.
We krijgen het niet erg druk ook en in de loop van de dag komt daar géén verandering in. We storten ons helemaal in de 
opleiding van Pieter om hem de kneepjes van de ringtang bij te brengen. Hij leert snel en wij zijn blij om mee te werken 
voor weer een nieuwe ringer in de toekomst.
Onze week zit er bijna weer op morgen want dan  komt Cees met een lading nieuwe energie en we hopen voor hem en 
zijn helpers op  iets meer vogels.

Van tot: Aanwezig:

vrijdag 30 augustus 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 31 08 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Boerenzwaluw 3 3
Fitis 2 2
Grasmus 1 1
Grote bonte specht 1 1
Heggemus 1 1
Houtsnip 1 1
Kleine barmsijs 1 1
Koolmees 12 3
Pimpelmees 3 3
Roodborst 1 1
Sprinkhaanrietzanger 1 1
Tjiftjaf 1 1
Vink 4 4
Winterkoning 1 1
Zanglijster 1 1

Totaal: 16 9
Aantal soorten:15

Dagverslag

25

7:00 22:00 Joop, Jan, Pieter en Marjan. Later Kees, Annemieke, Ardie en Pieter Coehoorn

Bij aanvang leek het iets te regenen maar ook wel stukjes blauwe lucht. De vangsten waren niet noemenswaardig. Leuk 
was de vangst van een Boerenzwaluw en een Sprinkhaanzanger in de eerste ronde. Bij de overdracht om 12.00 uur stond 
de teller op een totaal van 10 stuks. De nieuwe ploeg, bestaande uit Ardie, Oscar, Kees en Annemieke, nam een 
ringbaan over die er spic en span bijlag. Hulde aan de voorgangers, Joop, Marijke, Jan en Marjan. Pieter besloot nog een 
nachtje te blijven. Evert Jan en André D. kwamen nog langs. André kon meedelen in de maaltijd.
Gedurende de middag kregen we nog bezoek van Kees Verhoef en zijn familie, die de as. 100e verjaardag van zijn 
moeder op het eiland vierden. We konden ze helaas maar slechts 6 vogels laten zien, maar desondanks vertrokken ze 
tevreden en voldaan na sponsoring van de nodige (vier) ringstrengen.
Zoals gezegd waren de vangsten niet om over naar huis te schrijven. Leuk was de vangst van een tweetal 
Boerenzwaluwen tegen de avond, waarvan één zich in de onderste baan van het net in sectie 5 bevond (!?!). Het lijkt er 
dus op dat er zich toch een slaapplaats van boerenzwaluwen bevindt in het riet nabij de vangbaan. Oscar besloot om de 
avondboot terug naar de wal te nemen, omdat hij feestelijke verplichtingen had die hij niet kon weerstaan. We hopen 
Oscar morgenavond weer terug te zien.
Na de Sprinkhaanzanger en een Kleine Barmsijs eerder op de dag, leverde de laatste ronde opnieuw een nieuwe 
handsoort op voor Pieter. Dit keer een Houtsnip uit 2012, die dit jaar al een paar keer eerder over de ringtafel was 
gegaan. Deze liet zich verschalken nabij de Ebelbrug.

Van tot: Aanwezig:

zaterdag 31 augustus 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort
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nog één reeds geringde Tjiftjaf 
tonen. Dit werd gehonoreerd met de 
sponsoring van een ringstreng. Onze 
vaste gast uit Groningen kwam nog 
even langs om de bijzonderheden 
van de afgelopen periode door te 
nemen. Ringer-in-opleiding Pieter 
had nog de eer om een Gronte Bonte 
Specht (GBS) uit het net nabij de 
moddersloot te mogen halen. Wat 
een lucht had dat beest bij zich. 
Leuk was dat deze juveniele GBS 
inmiddels op geslacht gebracht kon 
worden doordat het rood in de nek al 
voorzichtig doorkwam, c.q. zichtbaar 
werd. Na het avondeten vertrok 
Pieter weer naar de vaste wal. Hij 
miste daardoor net een juveniele 
Koekoek in sectie 3. Pieter werd afgelost door Oscar, die terugkeerde van een feestelijke dag.
Met vriendelijke groet, Kees van Kleef

Maandag 2 september 2013
Waar blijven ze, de vogels? (2)
Het was stil vandaag, ondanks 
de wind die de hele dag met 
6 Bft bleef ‘aanstaan’. De 
aantallen spreken voor zich. Het 
enige vermeldenswaardige is 
de terugvangst van een Vink, 
die sinds 2009 niet eerder is 
teruggevangen. Voor de rest valt er 
over deze dag niets te melden.
Met vriendelijke groet, Kees van Kleef

Dinsdag 3 september 2013
Hoe anders kan het zijn dan gisteren...
Het voelt ’s ochtends al gelijk vochtig warm aan en de thermometer start deze dag op 17,7 graden. 
De rest van de dag blijft het bewolkt en de temperatuur bereikt een waarde van 21 graden. De wind 
is behoorlijk teruggezakt naar 3 Bft. Tijdens de eerste ronde scoren we een aantal dat overeenkomt 
met het dagtotaal van gisteren 
(!), voornamelijk Roodborst. De 
Birdtam-radar van de luchtmacht 
had voor afgelopen nacht een lichte 
trek voorspeld, die gedeeltelijk is 
uitgekomen. Ook de verwachting 
voor vandaag overdag werd 
gerealiseerd, want het bleef de 
gehele dag eigenlijk wel doorlopen 
met vogels. Aanvankelijk was de 
drinkplaats bij sectie 2 behoorlijk in 
zwang, later troffen we de vangsten 
meer verspreid over het terrein 
aan. Leuk waren de vangsten van 
de Grauwe Vliegenvangers en de 
Braamsluiper. Van deze laatste 
werden enige veertjes verzameld 
t.b.v. het DNA-onderzoek. Sectie 6 
leverde vandaag voor het eerst van 
de week vangsten op. Een Grote 

Dagvangst van 01 09 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Fitis 13 4
Grauwe vliegenvanger 1 1
Grote bonte specht 1 1
Kleine karekiet 1 1
Koekoek 1 1
Koolmees 11 2
Roodborst 11 2
Tjiftjaf 11 2
Tuinfluiter 1 1
Vink 3 3
Winterkoning 1 1
Zanglijster 1 1
Zwartkop 1 1

Totaal: 11 10
Aantal soorten:13

Dagverslag

21

7:00 21:45 Ardie Noorman, Kees en Annemieke van Kleef en Pieter Coehoorn

Vanacht heeft het rond 00.00 uur en 06.00 uur enigszins gesputterd. Nauwelijks de moeite van het vermelden waard, 
want de netten en de rest van de baan was met de eerste ronde alweer kurkdroog. Deze eerste ronde leverde slechts 2 
vogels op, tevens kandidaten voor de DNA-proef.
De toon was hiermee gezet, want de rest van de dag was het behelpen wat de klok sloeg. Zelfs de excursie was niet om 
over naar huis te schrijven, want met 1 excursieganger kan je weliswaar heel leuk converseren, maar een excursie is het 
niet te noemen. Leuk was wel dat deze excursieganger al vele jaren onze excursies bezoekt en zelf ook wat met vogels 
'doet', zij het dan met iets grotere (lees: meehelpen de zwanenpopulatie van Groningen van een ring te voorzien). Dankzij 
onze verwoede inspanningen konden we deze gast uiteindelijk toch nog 1 reeds geringde Tjiftjaf tonen. Dit werd 
'gehonoreerd' met de sponsoring van een ringstreng.
Vandaag hadden we nog even een (heel) klein puzzeltje met een jong beest, dat uiteindelijk een Grauwe Vliegenvanger 
bleek te zijn. Een soort die we niet vaak tegenkomen.
Gea kwam ons nog even kort met een bezoekje verrassen, maar leek al snel toch meer belangstelling te hebben voor het 
muziek-vliegerfestival bij paal 3, dan voor de capriolen achter de ringtafel. Ook onze vaste gast uit Groningen kwam nog 
even langs om de bijzonderheden van de afgelopen periode door te nemen.
Ringer-in-opleiding Pieter had nog de eer om een kletsnatte Gronte Bonte Specht (GBS) uit het net nabij de moddersloot 
te mogen halen. Wat een lucht had dat beest bij zich. De dag van Kees kon niet meer stuk toen Pieter vervolgens een 
afleesfout maakte bij deze reeds geringde GBS, maar dat had alles te maken met het feit dat Pieter in zijn rol bij het VT 
Kees eerder had geconfronteerd met een conflictmelding in Griel (ons onvolprezen ringinvoerprogramma), die 
voortvloeide uit een afleesfout van Kees. Hiermee werden de verhoudingen gelukkig weer hersteld :-). Leuk was 
overigens wel dat deze juveniele GBS inmiddels op geslacht gebracht kon worden doordat het rood in de nek al 
voorzichtig doorkwam, c.q. zichtbaar werd.
Na het avondeten vertrok Pieter weer naar de vaste wal. De ringer-in-opleiding doet er verstandig aan om voortaan toch 
beter naar de oude garde te luisteren. Een 'opdracht' om voor vertrek nog een controleronde te lopen werd door hem 
genegeerd, hetgeen hij mocht bekopen met een gemiste juveniele Koekoek in sectie 3 :-). 
Pieter werd afgelost door Oscar, die terugkeerde van een feestelijke dag. Oscar mocht zich gelijk de fantastische door 
Ardie gebakken pannenkoeken laten smaken. Zo heeft Ardie zich opnieuw van een onvermoede kant laten zien. Hulde.

Van tot: Aanwezig:

zondag 1 september 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 02 09 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Fitis 6 6
Rietgors 1 1
Vink 1 1
Winterkoning 1 1

Totaal: 7 2
Aantal soorten:4

Dagverslag

9

7:15 21:30 Kees, Ardie, Oscar en Annemieke

Het was stil vandaag, ondanks de wind die de hele dag met 6Bft. bleef 'aanstaan'. De aantallen spreken voor zich.
Het enige vermeldenswaardige is de terugvangst van een Vink, die sinds 2009 niet eerder is teruggevangen. Voor de rest 
valt er over deze dag niets te melden.

Van tot: Aanwezig:

maandag 2 september 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 03 09 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Braamsluiper 1 1
Fitis 69 15
Grauwe vliegenvanger 15 6
Grote bonte specht 1 1
Kleine barmsijs 2 1 3
Kleine karekiet 1 1
Koolmees 51 6
Merel 1 1
Pimpelmees 72 9
Roodborst 57 12
Spotvogel 11 2
Tjiftjaf 15 6
Vink 24 6
Winterkoning 11 2
Zanglijster 1 1
Zwartkop 3 3

Totaal: 42 32
Aantal soorten:16

Dagverslag

1 75

7:15 21:30 Kees, Ardie, Oscar en Annemieke

Het voelt 's-ochtends al gelijk vochtig warm aan en de thermometer start deze dag op 17,7 graden. De rest van de dag 
blijft het bewolkt en de temperatuur bereikt een waarde van 21 graden. De wind is behoorlijk teruggezakt naar 3 Bft. 
Tijdens de eerste ronde scoren we een aantal dat overeenkomt met het dagtotaal van gisteren (!), voornamelijk 
Roodborst. De Birdtam-radar van de luchtmacht had voor afgelopen nacht een lichte trek voorspeld, die gedeeltelijk is 
uitgekomen. Ook de verwachting voor vandaag overdag werd gerealiseerd, want het bleef de gehele dag eigenlijk wel 
doorlopen met vogels. Aanvankelijk was de drinkplaats bij sectie 2 behoorlijk in zwang, later troffen we de vangsten meer 
verspreid over het terrein aan. Leuk waren de vangsten van de Grauwe Vliegenvangers en de Braamsluiper. Deze laatste 
is onderworpen aan de DNA-test.
Sectie 6 leverde vandaag voor het eerst van de week vangsten op. Een Grote Bonte Specht en een Grauwe 
Vliegenvanger lieten zich daar verschalken. De Grote Bonte Specht vond het daarbij nodig om het grofmazige net te 
onderzoeken.
In de slotronde waren de roodborsten weer van de partij, die kennelijjk weer begonnen aan de doortrek. Ook voor 
vannacht belooft de Birdtam-radar weer enige trek, dus wie weet wat morgen zal brengen.

Van tot: Aanwezig:

dinsdag 3 september 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort

https://www.notams.faa.gov/common/birdtam.html
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Bonte Specht en een Grauwe Vliegenvanger lieten zich daar verschalken. De Grote Bonte Specht 
vond het daarbij nodig om het grofmazige net te onderzoeken. In de slotronde waren de Roodborsten 
weer van de partij, die kennelijk weer zijn begonnen aan de doortrek. Ook voor vannacht belooft de 
Birdtam-radar weer enige trek, dus wie weet wat morgen zal brengen.
Met vriendelijke groet, Kees van Kleef

Woensdag 4 september 2013
Geen aankomst, maar vertrek
Na de opleving van gisteren en 
de voorspellingen op de Birdtam-
radar was de verwachting op nog 
zo’n dag hooggespannen. Zoals te 
doen gebruikelijk bij het vogelen op 
Schier komt elke verwachting niet 
uit, dus ook deze niet. Het was dus 
een erg rustige dag, met in totaal 25 
vogels. Leuk was de vangst van de 
Grasmus en de Graspieper, beiden in 
sectie 5. Voor de rest valt er over de 
dag weinig te vertellen. De hoop is 
gevestigd op morgen.
Met vriendelijke groet, Kees van Kleef

Donderdag 5 september 2013
Warm en opnieuw bijna geen vogels
Ondanks dat het terrein vrij 
vochtig was, waren de netten niet 
zo erg bedauwd. Wel hingen er 
hier en daar een paar rietstengels 
tegen de netten gebogen. Al snel 
won de zon aan kracht en werd 
het een prachtige en erg warme 
dag. De vangsten waren niet 
noemenswaardig. Het was uitermate 
stil in het Glop. De enige vogels die 
zich lieten zien waren een zwerm 
meeuwen en Spreeuwen die op 
het einde van de middag boven 
het Glop kwamen foerageren op de 
vliegende mieren of langpootmuggen. In het meteoveld staan ons de gehele dag twee Kieviten aan te 
kijken, vergezeld van een groepje jonge Witte Kwikstaarten. Blijkens Trektellen.nl worden in de rest 
van het land de nodige aantallen Zwartkoppen gevangen. Daar merken wij hier helemaal niets van. 
Kennelijk hebben ze massaal het eiland onder zich laten liggen en zijn ze strak doorgevlogen. Wellicht 
is er morgen enige aankomst van Zwartkoppen op Schiermonnikoog. Duimen maar. Oscar is met de 
avondboot vertrokken naar de vaste wal om zich mentaal voor te bereiden op de komende Calidris-
vangweek.
Met vriendelijke groet, Kees en Annemieke van Kleef

Vrijdag 6 september 2013
Ook wij doen nu mee
Er is aankomst van Zwartkoppen. Yes. Zelfs in het Groene 
Glop. Ook wij doen nu mee. In de eerste ronde worden 
namelijk twee eerste-kalenderjaar mannetjes Zwartkoppen 
aangetroffen in de netten. Later op de ochtend zowaar 
nog een derde! Voor de rest: record (althans voor mij) 
van het laagtste gewicht aan een vogel gemeten, te weten 
4,4 gram. Het betrof een eerste-kalenderjaar mannetje 
Vuurgoudhaan. Compleet onvoorstelbaar dat zoiets nog 
kan vliegen in weer en wind. In de ronde van 10.00 uur 

Dagvangst van 04 09 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Fitis 5 5
Grasmus 1 1
Graspieper 1 1
Heggemus 11 2
Kleine karekiet 1 1
Pimpelmees 2 2
Roodborst 32 5
Tjiftjaf 12 3
Vink 3 3
Winterkoning 11 2

Totaal: 17 8
Aantal soorten:10

Dagverslag
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7:15 21:00 Oscar, Kees, Ardie en Annemieke

Geen aankomst, maar vertrek

Na de opleving van gisteren en de voorspellingen op de Birdtam radar was de verwachting op nog zo'n dag 
hooggespannen. Zoals te doen gebruikelijk bij het vogelen op Schier komt elke verwachting niet uit, dus ook deze niet. 
Het was dus een erg rustige dag, met in totaal 25 vogels.
Leuk was de vangst van de Grasmus en de Graspieper, beiden in sectie 5. Voor de rest valt er over de dag weinig te 
vertellen. De hoop is gevestigd op morgen.

Van tot: Aanwezig:

woensdag 4 september 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 05 09 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Fitis 12 3
Grasmus 1 1
Merel 1 1
Pimpelmees 11 2
Roodborst 31 4
Staartmees 1 1
Tjiftjaf 1 1
Vink 12 3
Winterkoning 2 2
Zanglijster 1 1
Zwartkop 1 1

Totaal: 11 9
Aantal soorten:11

Dagverslag

20

7:00 21:00 Oscar, Ardie (gedeeltelijk), Kees en Annemieke

Warm en opnieuw bijna geen vogels.

Ondanks dat het terrein vrij vochtig was, waren de netten niet zo erg bedauwd. Wel hingen er hier en daar een paar 
rietstengels tegen de netten gebogen. Al snel won de zon aan kracht en werd het een prachtige en erg warme dag. De 
vangsten waren niet noemenswaardig. Het was uitermate stil in het Glop. De enige vogels die zich lieten zien waren een 
zwerm meeuwen en spreeuwen die op het einde van de middag boven het Glop kwamen fourageren op de vliegende 
mieren of langpootmuggen. In het meteoveld staan ons de gehele dag twee Kievitten aan te kijken, vergezeld van een 
groepje jonge Kwikstaarten. Blijkens trektellen.nl worden in de rest van het land de nodige aantallen Zwartkoppen 
gevangen. Daar merken wij hier totaal helemaal niets van. Kennelijk hebben ze massaal het eiland onder zich laten liggen 
en zijn ze strak doorgevlogen. Wellicht komt er morgen enige aankomst van Zwartkoppen op Schiermonnikoog. Duimen 
maar.
Oscar is met de avondboot vertrokken naar de vaste wal om zich mentaal voor te bereiden op de komende Calidris-
vangweek.

Van tot: Aanwezig:

donderdag 5 september 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort
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ontsnapte me nog een roofpiet. Ik 
kwam vanuit sectie 2 de Ebelbrug 
opdraaien en zag op de hoek van 
sectie 0 en 9 een roofpiet tegen het 
net bungelen. Mijn eerste indruk 
was een Buizerd, maar gelet op 
de plek niet echt waarschijnlijk. In 
ieder geval bleek sectie 0 te lang 
voor mij om bijtijds bij de roofpiet 
te geraken. Vermoedelijk hetzelfde 
beest zagen we later op de dag nog 
aan de buitenkant van het terrein op 
de hoek van sectie 1 en 2.
Grappig te vermelden is nog de 
terugvangst van een Pimpelmees 
die zijn staartpennen aan het 
ruien was. De staart leek op het 
oog volledig uitgegroeid, maar er 
stak nog een extreem lange oude 
staartpen uit. Zie foto (en nee: 
ik heb er geen losse staartpen in geduwd). Gaande de middag veranderde het weerbeeld, terwijl de 
vangsten onveranderd bedroevend bleven. Rond 18.30 uur kwam er enig onweer vergezeld van regen 

over het eiland heen. Tijdens de 
extra rondjes bleven de netten 
verschoond van vogels, maar 
dat kan niet gezegd worden van 
de blaadjes. Enfin: hebben we 
tenminste nog iets te doen.
Met vriendelijke groet, Kees van 
Kleef

Week 37

Zaterdag 7 september 2013
Wisseldag
Een kwartiertje voor de eerste ronde begon het licht te regenen. Of dit invloed had op de vangsten 
vermoed ik, want de eerste ronde bestond uit slechts één Zwartkop en één Houtsnip. Deze Houtsnip 
was eerder gevangen in 2011 en teruggevangen in 2012, en maakte een stevige arm- en slagpenrui 
door. De hoop was gevestigd op de tweede ronde. Die bestond zowaar uit één hele Fitis (wel vers). Dit 
beeld houdt de rest van de dag aan: 
gemiddeld één vogel per ronde. 
Rond 14.00 uur begint het een 
beetje te miezeren en dat blijft het 
tot in de schemering, waarna er een 
paar steviger buien langskomen. 
Omdat dit een voorbode van veel 
meer ellende is, besluiten we in 
de loop van de avond de netten te 
sluiten.
Met vriendelijke groet, Kees, Symen 
en de Calidris-ploeg

Dagvangst van 06 09 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Fitis 5 5
Grote bonte specht 1 1
Heggemus 2 2
Kleine barmsijs 1 1
Kleine karekiet 1 1
Koolmees 11 2
Merel 1 1
Pimpelmees 2 2
Roodborst 1 1
Tjiftjaf 61 7
Tuinfluiter 1 1
Vink 1 1
Vuurgoudhaantje 1 1
Winterkoning 1 1
Zanglijster 1 1
Zwartkop 3 3

Totaal: 13 18
Aantal soorten:16

Dagverslag

31

7:00 21:00 Kees en Annemieke van Kleef

Er is aankomst van Zwartkoppen. Yes. Zelfs in het Groene Glop. Ook wij doen nu mee. In de eerste ronde worden 
namelijk 2 1Kj mannetjes Zwartkoppen aangetroffen in de netten. Later op de ochtend zowaar nog een derde !
Voor de rest: record (althans voor mij) van het laagtste gewicht aan een vogel gemeten, te weten 4,4 gram. Het betrof 
een mannetje 1Kj vuurgoudhaan.Compleet onvoorstelbaar dat zoiets nog kan vliegen in weer en wind.
In de ronde van 10.00 uur ontsnapte me nog een roofpiet. Ik kwam vanuit sectie 2 de Ebelbrug opdraaien en zag op de 
hoek van sectie 0 en 9 een roofpiet tegen het net bungelen. Mijn eerste indruk was een Buizerd, maar gelet op de plek 
niet echt waarschijnlijk. In ieder geval bleek sectie 0 te lang voor mij om bijtijds bij de roofpiet te geraken. Vermoedelijk 
hetzelfde beest zagen we later op de dag nog aan de buitenkant van het terrein op de hoek van sectie 1 en 2.
Grappig te vermelden is nog de terugvangst van een Pimpelmees die zijn staartpennen aan het ruien was. De staart leek 
op het oog volledig uitgegroeid, maar er stak nog een extreem lange oude staartpen uit. Zie foto (en nee: ik heb er geen 
losse staartpen in geduwd).
Gaande de middag veranderde het weerbeeld, terwijl de vangsten onveranderd bedroevend bleven. Rond 18.30 uur 
kwam er enig onweer vergezeld van regen over het eiland heen. Tijdens de extra rondjes bleven de netten verschoond 
van vogels, maar dat kan niet gezegd worden van de blaadjes. Enfin: hebben we tenminste nog iets te doen.

Van tot: Aanwezig:

vrijdag 6 september 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 07 09 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Fitis 22 4
Houtsnip 1 1
Pimpelmees 1 1
Roodborst 1 1
Tjiftjaf 1 1
Vink 1 1
Winterkoning 1 1
Zwartkop 11 2

Totaal: 4 8
Aantal soorten:8

Dagverslag

12

7:00 21:00 Kees en Annemieke van Kleef, opgevolgd door Kees Oosterbeek c.s.

Een kwartiertje voor de eerste ronde begon het licht te regenen. Of dit invloed had op de vangsten vermoed ik, want de 
eerste ronde bestond uit slechts één Zwartkop en één Houtsnip. Deze Houtsnip was eerder gevangen in 2011 en 
teruggevangen in 2012, en maakte een stevige arm- en slagpenrui door. De hoop was gevestigd op de 2e ronde. Die 
bestond zowaar uit één hele Fitis (wel vers).
Dit beeld houdt de rest van de dag aan: gemiddeld 1 vogel per ronde. Rond 2 uur begint het een beetje te miezeren en 
dat blijft het tot in de schemering, waarna er een paar steviger buien langskomen. Omdat dit een voorbode van veel meer 
ellende is, besluiten we in de loop van de avond de netten te sluiten.

Van tot: Aanwezig:

zondag 8 september 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort
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Zondag 8 september 2013
Waterdag
Tot 13.30 uur continu regen, 
daarna zo snel mogelijk alle netten 
weer open gezet. De eerste vogel 
van de dag werd echter pas om 
16.30 gevangen. Eindresultaat was 
navenant, hopelijk vannacht op het 
wad meer succes.
Met vriendelijke groet, Kees, Symen 
en de Calidris-ploeg

Maandag 9 september 2013
Het blijft stil
De ochtendpiekronde leverde 
twee vogels op, daarna was het 
de rest van de ochtend sprokkelen 
geblazen met nul of één vogel per 
ronde. Regelmatig vlogen er kleine 
groepjes Kruisbekken over het Glop, 
maar deze streken niet neer in de 
nabijheid van de netsecties. In de 
middag en avond regelmatig kleine 
regenbuitjes, afgewisseld met 
zonnige perioden. Het beeld van de 
vangsten veranderde weinig. Aan 
het einde van de middag een excursie verzorgd aan een groep studenten, de Top Masterscursus, 
onder leiding van Christiaan Both, Theunis Piersma en Han Olff van de Rijksuniversiteit Groningen. De 
eindstand bleef steken op 15 vogels, waarvan negen verse en zes terugvangsten.
Kees, Symen en de Calidris-ploeg

Dinsdag 10 september 2013
Historische dag!
De eerste ronde was gelijk goed voor 
de totale dagscore van drie vogels! 
Daarna werd er geen enkele vogel 
meer gevangen! We hebben vast in de 
rijke historie van VRS Schiermonnikoog 
minder vogels gehad, maar dat kunnen 
wij ons niet herinneren! Leuk was wel 
een mannetje Sperwer in één van de 
grofmazige netten bij sectie 6. Morgen 
nieuwe kansen, groeten vanuit het Glop!
Kees en Symen

Dagvangst van 08 09 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Fitis 1 1
Koolmees 1 1
Pimpelmees 1 1
Staartmees 2 2
Tjiftjaf 21 3
Winterkoning 1 1

Totaal: 4 5
Aantal soorten:6

Dagverslag

9

13:3 20:30 Kees, Symen en de Calidris ploeg

Tot half twee uur continu regen, daarna zo snel mogelijk alle netten weer open gezet. De eerste vogel van de dag werd 
echter pas om half vijf gevangen. Eindresultaat was navenant, hopelijk vanacht op het wad meer succes.

Van tot: Aanwezig:

zondag 8 september 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 09 09 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Fitis 2 2
Kleine barmsijs 1 1
Kleine karekiet 11 2
Koolmees 2 2
Pimpelmees 1 1
Roodborst 1 1
Tjiftjaf 11 2
Vink 2 2
Winterkoning 11 2

Totaal: 9 6
Aantal soorten:9

Dagverslag

15

6:30 21:30 Kees, Symen, André Duiven en de Calidris ploeg

De ochtendpiekronde leverde twee vogels op, daarna was het de rest van de ochtend sprokkelen geblazen met een 
nulronde of één vogel per ronde.
Regelmatig vlogen er kleine groepjes Kruisbekken over het Glop, maar deze streken niet neer in de nabijheid van de 
netsecties.
In de middag en avond regelmatig kleine regenbuitjes, afgewisseld met zonnige perioden. Het beeld van de vangsten 
veranderde weinig.
Aan het einde van de middag een excursie verzorgd aan een groep studenten, de Top Masterscursus, onder leiding van 
Christiaan Both, Theunis Piersma en Han Olff van de Rijksuniversiteit Groningen.
De eindstand bleef steken op vijftien vogels, waarvan 9 verse vogels en 6 terugmeldingen.

Groeten vanuit het Glop!

Van tot: Aanwezig:

maandag 9 september 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 10 09 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Kleine karekiet 1 1
Sperwer 1 1
Winterkoning 1 1

Totaal: 2 1
Aantal soorten:3

Dagverslag

3

6:30 21:30 Kees, Symen en de Calidris vangploeg

Historische dag

De eerste ronde was gelijk goed voor de totale dagscore van drie vogels! Daarna werd er geen enkele vogel meer 
gevangen! We hebben vast in de rijke historie van de VRS minder vogels gehad, maar dat kunnen wij ons niet 
herinneren! Leuk was wel een mannetje Sperwer in één van de grofmazige netten bij sectie 6. 
Morgen nieuwe kansen,

groeten vanuit het Glop!

Van tot: Aanwezig:

dinsdag 10 september 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort
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Woensdag 11 september 2013
Sijzen-bal
Het dagtotaal van gisteren werd 
gelijk in de eerste ronde verpulverd 
met vier vogels. Daarna sprokkelde 
het langzaam wat door en we waren 
aanvankelijk blij met de twee vogels 
die we konden tonen aan de 17 
excursiegangers. Kees en Jim liepen 
een ronde tijdens de excursie. Met 
enige verbazing kwam Jim vrij 
snel weer terug met een aardige 
hoeveelheid vogels, allemaal Sijzen! 
Een heus Sijzen-bal dus, allemaal in 
sectie 3 net na het Ebelbruggetje! 
Ze kwamen daar kennelijk drinken. 
In minder dan een uur tijd konden we 23 Sijzen van een ring voorzien, daarna was het ook zomaar 
weer over. De excursiegangers waren dik tevreden en drie ringstrengen werden gesponsord, waarvoor 
dank! De rest van de middag en avond was het rustig, al waren de twee verse Heggenmussen nog 
noemenswaardig. Na twee niet vangbare nachten, vanwege het onstuimige weer, gaat de Calidris-
vangploeg het vannacht weer proberen op het wad. We zijn benieuwd,  groeten vanuit het Glop!
Kees en Symen

Donderdag 12 september 2013
Vroege Bladkoning
In één van de eerste rondjes vingen we een 
Bladkoning. Voor zover we in de database konden 
vinden is dit onze vroegste Bladkoning ooit, maar het 
scheelt maar een dag met het vorige record. Dat stond 
op 13 september (2010) en die Bladkoning werd toen 
geringd door Henk Luten. 
De herfst is echt aangebroken, vanochtend ook een 
aantal groepjes Kepen overtrekkend. Groepjes Sijzen 
zijn nog wel aanwezig, maar niet zo uitbundig meer als 
gister.
Gerard Boere en vrouw zijn aanwezig op het eiland 
vanwege een 50-jarige reünie van VU-studenten. Hij 
bezocht ons in de ochtenduren en wist allerlei mooie verhalen te vertellen over de VU-ringerij in de 
jaren 1960. De dag werd afgesloten met de vangst van een Sperwer en een Kleine Vliegenvanger.
Kees en Symen

Dagvangst van 11 09 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Fitis 5 5
Gekraagde roodstaart 2 2
Heggemus 2 2
Pimpelmees 1 1
Rietgors 1 1
Roodborst 1 1
Sijs 23 23
Tjiftjaf 2 2
Tuinfluiter 1 1
Winterkoning 1 1
Zwartkop 2 2

Totaal: 37 4
Aantal soorten:11

Dagverslag

41

7:00 21:00 Kees, Symen en de Calidris vangploeg

Sijzen-bal

Het dagtotaal van gisteren werd gelijk in de eerste ronde verpulferd met vier vogels. Daarna sprokkelde het langzaam wat 
door en we waren aanvankelijk blij met de twee vogels die we konden tonen aan de 17 excursiegangers. Kees en Jim 
liepen een ronde tijdens de excursie. Met enige verbazing kwam Jim vrij snel weer terug met een aardige hoeveelheid 
vogels, allemaal Sijzen! Een heus Sijzen-bal dus, allemaal in sectie 3 net na het Ebel-bruggetje! Ze kwamen daar 
kennelijk drinken. In minder dan een uur tijd konden we 23 Sijzen van een ring voorzien, daarna was het ook zomaar weer 
over. De excursiegangers waren dik tevreden en drie ringstrengen werden gesponsord, waarvoor dank! De rest van de 
middag en avond was het rustig, al waren de twee verse Heggemussen nog noemenswaardig.
Na twee niet vangbare nachten, vanwege het onstuimige weer, gaat de Calidris vangploeg het vannacht weer proberen 
op het wad. We zijn benieuwd,

groeten vanuit het Glop!

Van tot: Aanwezig:

woensdag 11 september 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 12 09 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Bladkoninkje 1 1
Bonte vliegenvanger 1 1
Fitis 3 3
Grote bonte specht 1 1
Heggemus 12 3
Kleine karekiet 1 1
Kleine vliegenvanger 1 1
Koolmees 3 3
Roodborst 11 2
Sijs 3 3
Sperwer 1 1
Sprinkhaanrietzanger 1 1
Tuinfluiter 2 2
Winterkoning 3 3
Zwartkop 12 3

Totaal: 23 6
Aantal soorten:15

Dagverslag

29

7:00 21:00 Kees, Symen en de Calidris vangploeg

Vroeg Bladkoninkje,

In een van de eerste rondjes een bladkoninkje. Voor zover we in de database konden vinden is dit het vroegste 
Bladkoninkje ooit, maar het scheelt maar een dag met het vorige record. Deze stond op 13 september (2010) en werd 
toen geringd door Henk Luten.
De herfst is echt aangebroken vanochtend ook een aantal groepjes kepen overtrekkend. Groepjes sijzen zijn nog wel 
aanwezig, maar niet zo uitbundig meer als gister. 
Gerard Boere en vrouw is aanwezig op het eiland vanwege een 50-jarige reunie van VU-studenten. Hij bezocht ons in de 
ochtenduren en wist allerlei mooie verhalen te vertellen over de VU-ringerij in de jaren zestig van de vorige eeuw.
De dag werd afgesloten met de vangst van een sperwer en een kleine vliegenvanger.

Van tot: Aanwezig:

vrijdag 13 september 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort
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Vrijdag 13 september 2013
Rust is wedergekeerd
Na de hectiek van gisteren, was 
het vandaag erg rustig met de 
vangsten. Wel een heerlijke rustige 
najaarsdag. Hoewel de eerste ronde 
acht vogels opleverde, was het 
daarna weer sprokkelen geblazen. ’s 
Avonds nam de wind structureel 
toe tot krachtig, tevens waren er 
vele kleine buitjes, een voorbode 
voor het enorme regenfront dat 
er komende nacht aankomt. We 
hebben de netten daarom alvast 
gesloten.  Groeten vanuit het Glop!
Kees en Symen

Week 38

Zaterdag 14 september 2013
Wisseldag
We kwamen aan met regen 
en de netten bleken gesloten. 
Vanaf 12.30 uur alles weer open. 
Grote delen van de dag lichte cq. 
motregen. Halverwege de middag 
kort aantrekkende wind tot noord 
7. Wat proppen en takken in de netten. Tot 20.00 geen vogel gevangen. In de laatste ronde ten slotte 
drie vogels. We hebben de geluidskabel uitgelegd en vanaf 20.15 uur draait een mix van Waterral/
Porseleinhoen. Morgen beginnen we met rallenkooien plaatsen. 
Het Glop is vrijwel vogelloos. We zagen: twee Sperwers, één juveniele Buizerd, tien Huiszwaluwen, 
één Torenvalk, drie Tjiftjaffen, ongeveer 15 slapende Boerenzwaluwen en enkele Winterkoningen. Er 
waren diverse slechte netten, die we morgen gaan vervangen (Kees en Symen hadden er ook al drie 
vervangen).
Gerrit en Erik Gerritsen en Rinus Goutbeek

Zondag 15 september 2013
Mooie nazomerdag zonder aankomst
Vanaf 17.45 uur regent het. Bij 
secties 4 en 8 zijn vandaag de 
rallenkooien geplaatst en vangklaar 
gemaakt. Vier slechte netten zijn 
vervangen, te weten de secties 
1.1, 1.2, 2.9 en 6.2. De waterstand 
in het Glop stijgt en is nu -2 cm 
op onze ‘peilschaal’ in de sloot ter 
hoogte van net 1.1. Het werd een 
excursieloze zondag, verder alleen bezoek van onze vaste gast uut Grûnn. In de polder 350 Kauwen en 
vier Watersnippen onderweg naar het zuidwesten. Falsterbo op het zuidpuntje van Zweden heeft twee 
goede roodborstdagen achter de rug. Hopelijk steken die over.
Gerrit en Erik Gerritsen en Rinus Goutbeek

Maandag 16 september 2013
Regen
Een natte dag met vele korte buien, in totaal 9 mm in de regenmeter. Het is duidelijk kouder 
dan gisteren en er is amper aankomst. In polder een juveniele Blauwe Kiekendief en zeven 
Watersnippen. Bezoek gehad van André Duiven en aankomst van twee VU-mensen.
Gerrit en Erik Gerritsen en Rinus Goutbeek

Dagvangst van 13 09 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Braamsluiper 1 1
Gekraagde roodstaart 1 1
Grasmus 1 1
Heggemus 1 1
Koolmees 11 2
Roodborst 12 3
Sijs 16 7
Tjiftjaf 1 1
Tuinfluiter 2 2
Vink 1 1
Zwartkop 2 2

Totaal: 18 4
Aantal soorten:11

Dagverslag

22

7:00 20:30 Kees, Symen en de Calidris vangploeg

Rust is wedergekeerd

Na de hectiek van gisteren, was het vandaag erg rustig met de vangsten. Wel een heerlijke rustige najaarsdag. 
Hoewel de eerste ronde acht vogels opleverde, was het daarna weer sprokkelen geblazen.
's Avonds nam de wind structureel toe tot krachtig, tevens waren er vele kleine buitjes, een voorbode voor het enorme 
regenfront dat er komende nacht aankomt. We hebben de netten daarom alvast gesloten.

Groeten vanuit het Glop!

Van tot: Aanwezig:

vrijdag 13 september 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 14 09 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Boerenzwaluw 2 2
Tjiftjaf 1 1

Totaal: 2 1
Aantal soorten:2

Dagverslag

3

12:3 20:45 Gerrit en Erik Gerritsen en Rinus Goutbeek

We kwamen aan met regen en netten bleken gesloten. Vanaf 12.30 uur alles weer open. Grote delen van de dag lichte cq 
motregen. Halverwege de middag kort aantrekkende wind tot N7. Wat proppen en takken in net. Tot 20.00 geen vogel 
gevangen. In laatste ronde tenslotte 3 vogels. Geluidkabel uitgelegd en vanaf 20.15 uur draait een mix van 
waterral/porseleinhoen. Morgen beginnen we met rallenkooien plaatsen.
Glop vrijwel vogelloos. We zagen: 2 sperwers, 1 juveniele buizerd, 10 huiszwaluwen, 1 torenvalk, 3 tjiffen, c 15 slapende 
boerenzwaluwen en enkele winterkoningen.
Er waren diverse slechte netten, die we morgen gaan vervangen; Kees/Symen hadden er ook al 3 vervangen.

Van tot: Aanwezig:

zaterdag 14 september 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 15 09 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Grasmus 1 1
Sijs 3 3
Tjiftjaf 2 2
Tuinfluiter 1 1
Winterkoning 1 1

Totaal: 5 3
Aantal soorten:5

Dagverslag

8

7:00 20:00 Gerrit en Erik Gerritsen, Rinus Goutbeek

Mooie nazomerdag zonder aankomst. Vanaf 17.45 uur regen. Bij secties 4 en 8 de rallenkooien geplaatst en vangklaar 
gemaakt. Vier slechte netten vervangen nl 1.1,1.2, 2.9 en 6.2
Waterstand Glop stijgt en is nu -2 cm op onze "peilschaal" in sloot thv net 1.1. Excursieloze zondag. Alleen bezoek van 
BB.
In polder 350 kauwen en 4 watersnip naar ZW.
Falsterbo heeft 2 goede roodborstdagen achter de rug. Hopelijk steken die over.

Van tot: Aanwezig:

zondag 15 september 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort
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Dinsdag 17 september 2013
Een vleugje aankomst.
Er was enige aankomst van 
Zwartkoppen. Ondanks het buiige 
weer en tegenwind hadden zes van 
de acht vogels vetgraad 4. Verder 
één Zanglijster en de 28e Watersnip 
van VRS Schiermonnikoog. Het 
was een natte dag met buien tot 
14.00 uur; daarna droog tot 18.00 
uur. Er viel vanaf middernacht 15 
mm regen. Gerrit en Erik maakten 
een middagwandeling over de 
Reddingsweg en via het strand tot de 
Badweg. Ook langs de Reddingsweg 
is het zeer stil: Drie Tjiftjaffen 
en één Bonte Vliegenvanger. 
Boven het groene strand joeg een 
juveniele Bruine Kiekendief. Over 
zee wat trek van Grote Sterns 
met enkele rustende groepjes op 
het strand. Op dit strandtraject 
87 Drieteenstrandlopers, 4 
Rosse Grutto’s, 30 Scholeksters, 
enkele Bonte Strandlopers en een 
Strandplevier.
Gerrit en Erik Gerritsen en Rinus Goutbeek

Woensdag 18 september 2013
Overal behalve...
Net als gisteren in de eerste ronde wat verse vogels; daarna weer rust in het Glop. Er volgde een 
drukke excursie met 18 deelnemers en daarna bezoek van André Duiven met familie. 
Door de magere vangsten konden we veel vogelen op het eiland. Erik en Arjen telden over zee van 
9.20-10.20 naar ZW: twee Jan-van-genten, één Middelste Jager, 64 Eiders, 17 Zwarte Zee-eenden, 
drie Roodkeelduikers en 156 Grote Sterns. Ook 19 Knobbelzwanen naar NO. Gerrit verkende ’s 
ochtends de polder en de Westerplas en in de namiddag de Kobbeduinen. Er waren duidelijk meer 
zangvogels op het eiland dan gisteren, zoals: 
230 Boeren- en 10 Huiszwaluwen in de polder. Op diverse plaatsen Tapuiten, enkele Paapjes en 
Roodborsttapuiten. Bij de Veerdam twee Zwarte Roodstaarten, waarvan één geringde. Bij/op de 
Westerplas: onder andere vijf Oeverzwaluwen, één Brilduiker, 155 Wintertalingen, één Waterral 
en vijf lepelaars. Steltlopers: in de hele polder 197 Kieviten en 200 Goudplevieren. Ook nog 400 
Goudplevieren op de hoogwatervluchtplaats bij de Jachthaven. Op drie plaatsen Oeverlopers op het 
eiland. Tussen de Kooiduinen en het Willemsduin minimaal 10 Torenvalken, één Bruine Kiekendief, 
twee Blauwe Kiekendieven (man en een ‘ringtail’) en twee Haviken. Kwelder: één Zwarte Ruiter 
en één Kleine Zilverreiger in een slenk. Kobbeduinen: één man Gekraagde Roodstaart en op twee 
plaatsen roepende Rugstreeppadden. 
Overigens ook al enkele jonge dieren 
in ‘huis’ gevangen. Op de ringbaan 
ten slotte een Vuurgoudhaan die zich 
(nog) niet liet vangen. Ook vandaag 
weer een buiige dag met in totaal 
10 mm. Het peil in de sloot staat 
inmiddels op +4; dus in drie dagen  
6 cm gestegen.
Gerrit en Erik Gerritsen, Wil Gerritse, 
Arjen Goutbeek en Arno ten Hoeve

Dagvangst van 16 09 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Boerenzwaluw 1 1
Bonte vliegenvanger 1 1
Grote bonte specht 1 1
Heggemus 11 2
Pimpelmees 11 2
Roodborst 2 2
Tjiftjaf 23 5
Winterkoning 11 2

Totaal: 9 7
Aantal soorten:8

Dagverslag

16

7:00 20:00 Gerrit en Erik Gerritsen. Rinus Goutbeek vertrekt met avondboot en Wil Gerrits

Natte dag (9 mm) met vele korte buien. Duidelijk kouder. Amper aankomst.
In polder juv blauwe kiek en 7 watersnippen.
Bezoek gehad van AD en aankomst van 2 VU-studenten.

Van tot: Aanwezig:

maandag 16 september 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 17 09 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Pimpelmees 2 2
Roodborst 1 1
Watersnip 1 1
Winterkoning 1 1
Zanglijster 1 1
Zwartkop 8 8

Totaal: 10 4
Aantal soorten:6

Dagverslag

14

8:00 20:30 Gerrit en Erik Gerritsen, Wil Gerritse en Arjen Goutbeek

Er was enige aankomst van zwartkoppen. Ondanks buiig weer en tegenwind hadden 6 van de 8 vetgraad 4. Verder 1 
zanglijster en de 28e watersnip van de VRS. Het was een natte dag met buien tot 14 uur; daarna droog tot 18.00 uur. Er 
viel vanaf middernacht 15 mm regen. Sinds maandag steeg grondwaterstand in Glop 5 cm.
Gerrit en Erik maakten een middagwandeling over Reddingsweg en via strand tot Badweg. Ook langs Reddingsweg zeer 
stil: 3x tjif en 1x bonte vlieg. Boven groene strand joeg een juv bruine kiek. Over zee wat trek van grote sterns met enkele 
rustende groepjes op het strand. Op dit strandtraject 87 drietenen, 4 rosse grutto's, 30 scholeksters, enkele bontjes en 
een strandplevier.

Van tot: Aanwezig:

dinsdag 17 september 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 18 09 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Heggemus 12 3
Koolmees 1 1
Roodborst 11 2
Winterkoning 3 3
Zanglijster 1 1
Zwartkop 18 9

Totaal: 11 8
Aantal soorten:6

Dagverslag

19

7:00 20:30 Gerrit en Erik Gerritsen, Wil Gerritse en Arjen Goutbeek afgelost door Arno ten

Het Glopt druppelt door, maar op het strand wemelt 't!

Net als gisteren in de 1e ronde wat verse vogels;daarna weer rust in het Glop. Drukke excursie met 18 deelnemers en 
daarna nog bezoek van André Duiven met familie. Door de magere vangsten en de overtallige bezetting veel kunnen 
vogelen oop het eiland.

Erik en Arjen telden over zee van 09:20-10:20 naar ZW: 2 Jan van Genten, 1 Middelste Jager, 64 Eiders, 17 Zwarte 
Zeeëenden3 Roodkeelduikers en 156 Grote Sterns. Ook 19 Knobbelzwanen naar NO.

Gerrit verkende 's ochtends de polder en de Westerplasen in de namiddag het Kobbeduin. Duidelijk meer zangvogels op 
het eiland dan gisteren, zolas: 230 Boeren- en 10 Huiszwaluwenin de polder. Op diverse plaatsenTapuiten, enkele 
Paapjes en Roodborsttapuiten. Bij de veerdam 2 Zwarte Roodstaarten

Van tot: Aanwezig:

woensdag 18 december 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort
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Donderdag 19 september 2013
Alweer een waterige dag
Afgelopen nacht veel regen (12 mm) 
en overdag enkele buien. Totaal 
15 mm. Ook vandaag leverden de 
eerste twee rondjes enkele vogels 
op. Grauwe Vliegenvanger en 
Grasmus vormen de leuke soorten. 
Bij de kruising van de secties 
2 en 8 de derde rallenkooi 
geplaatst. Daarbij brak de groene 
handsnoeischaar; die weggedaan.  
De nieuwe bewaarzakjes 
arriveerden. Mooi groot formaat; koordjes echter kort, wat lastig is. Het schoonmaakbedrijf deed weer 
goed werk. 
Waarnemingen in het Glop: zingende Tjiftjaf, Bont Zandoogje en één Sperwer. Arno en Erik vogelden 
een paar uur. Over zee van 10.20-11.20 204 Grote Sterns, één Kleine Jager en één Smelleken naar 
ZW. Erik ging in de namiddag naar de Westerplas. Daar onder andere: één Geoorde Fuut en man 
Roodborsttapuit. Gisteren is in de sloot langs de Herdersdam een nieuwe stuw geplaatst.

Vrijdag 20 september 2013
De rallen zijn los!
De hele afgelopen nacht een 
geluidmix gedraaid van Waterral 
en Porseleinhoen. Het leidde tot 
de vangst van de eerste drie 
Waterrallen van dit seizoen. Vierde 
rallenkooi geplaatst in de bocht bij 
sectie 4/5. Aan de westkant van 
deze kooi mist nog een vangkooitje. 
Nergens het achtste vangkooitje 
kunnen vinden. Wie helpt? 
Zangvogelvangsten bleven mager 
maar het was wel de ‘beste’ dag van 
de week met wel veel soorten. Ook 
vandaag weer een buiig weertype 
met 6 mm regen tussen middernacht en 13.30 uur. Het peil in Glop is nu + 5 cm. In de afgelopen vijf 
dagen steeg het peil 7 cm. De sloot staat dus goed vol. 
Wegens familieomstandigheden vertrekken we al vandaag naar huis. Fijn dat André en Ardie konden 
inspringen. Arno beleefde een mooie ochtend aan zee met 2000 Zilverplevieren, wat volgens 
Trektellen.nl een najaarsrecord is, en ook een Vaal Stormvogeltje. Waarnemingen in het Glop: twee en 
zeven Kepen, zingende Tjiftjaf, zes Witte Kwikstaarten, één Bont Zandoogje en één Atalanta. Ondanks 
de magere vangsten weer genoten 
van dit prachtige eiland. Allen die 
nog komen veel plezier en een goede 
vangst gewenst!
Gerrit en Erik Gerritsen, Wil Gerritse, 
Arjen Goutbeek en Arno ten Hoeve

Week 39

Zaterdag 21 september 2013
Het blijft sprokkelen
De allereerste ronde om 7.00 uur 
leverde één verse Roodborst op, 
meer niet. De tweede ronde was 
iets productiever, maar hield met 
vijf vogels ook weer op. De rest 

Dagvangst van 19 09 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Fitis 3 3
Grasmus 1 1
Grauwe vliegenvanger 1 1
Heggemus 1 1
Pimpelmees 1 1
Tjiftjaf 11 2
Zwartkop 7 7

Totaal: 13 3
Aantal soorten:7

Dagverslag

16

7:00 20:00 Gerrit en Erik Gerritsen, Arno ten Hoeve. Wil vertrok met boot 10.30

Meer regen dan vogels!

Afgelopen nacht veel regen (12 mm) en overdag enkele buien. Totaal 15 mm. Ook vandaag leverden de eerste 2 rondjes 
enkele vogels op. Grauwe vlieg en grasmus de leuke soorten. Bij de kruising van de secties 2 en 8 de 3e rallenkooi 
geplaatst. Daarbij brak de groene handsnoeischaar; die weg gedaan. De nieuwe bewaarzakjes arriveerden. Mooi groot 
formaat; koordjes echter kort, wat lastig is.

Waarnemingen Glop: zingende tjif, bont zandoogje en 1 sperwer. Arno en Erik vogelden een paar uur. Over zee van 
10.20-11.20 204 grote sterns, 1 kleine jager en 1 smelleken naar ZW.  Erik in namiddag naar Westerplas. Daar oa: 1 
geoorde fuut en man roodborsttapuit.

Gisteren is in de sloot langs de Herdersdam een nieuwe stuw geplaatst.

Van tot: Aanwezig:

woensdag 25 september 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 20 09 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Bonte vliegenvanger 1 1
Fitis 12 3
Gekraagde roodstaart 1 1
Grote bonte specht 1 1
Heggemus 1 1
Koolmees 3 3
Tjiftjaf 1 1
Tuinfluiter 12 3
Waterral 3 3
Winterkoning 21 3
Zwartkop 4 4

Totaal: 19 5
Aantal soorten:11

Dagverslag

24

7:00 20:00 Gerrit en Erik Gerritsen en Arno ten Hoeve

De rallen zijn los!

De hele afgelopen nacht een geluidmix gedraaid van waterral en porseleinhoen. Het leidde tot de vangst van de eerste 3 
waterrallen van dit seizoen. Vierde rallenkooi geplaatst in de bocht bij 4/5. Aan de westkant van deze kooi mist nog een 
vangkooitje. Nergens het 8e vangkooitje kunnen vinden. Wie helpt? Zangvogelvangsten bleven mager maar wel de 
"beste" dag van de week met wel veel soorten.

Ook vandaag weer een buiiig weertype met 6 mm tussen middernacht en 13.30 uur. Peil in Glop nu + 5 cm. In de 
afgelopen 5 dagen steeg het peil 7 cm. Sloot staat dus goed vol. Wegens familie-omstandigheden al vandaag naar huis. 
Fijn dat Andre en Ardie konden inspringen. Arno beleefde een mooie ochtend aan zee met 2000 zilverplevieren, wat 
volgens www.trektellen.nl een najaarsrecord is. Ook een vaal stormvogeltje.

Waarnemingen in Glop: 2 en 7 kepen, zingende tjif, 6 witte kwikken, 1 bont zandoogje en 1 atalanta.
Ondanks de magere vangsten weer genoten van dit prachtige eiland.
Allen die nog komen veel plezier en een goede vangst gewenst!

De hartelijke groet van Gerrit

Van tot: Aanwezig:

zaterdag 21 september 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 21 09 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Fitis 1 1
Gekraagde roodstaart 1 1
Grote bonte specht 1 1
Heggemus 2 2
Rietgors 1 1
Roodborst 1 1
Sijs 1 1
Staartmees 1 1
Tjiftjaf 2 2
Tuinfluiter 11 2
Winterkoning 21 3
Zwartkop 3 3

Totaal: 15 4
Aantal soorten:12

Dagverslag

19

7:00 20:30 André D., Ype en Tryntsje Albada en Catharinues Monkel.

Het blijft sprokkelen.

De allereerste ronde om 07:00 uur leverde één verse Roodborst op, meer niet. De tweede ronde was iets productiever , 
maar hield met vijf vogels ook weer op. De rest van de dag kende nog enkele redelijke rondjes, maar de eerste nul-ronde 
was ook al weer snel een feit. Het eindtotaal vertoond met 19 een licht dalende lijn. De windverwachtingen wil het na 
dinsdag uit het Oosten laten waaien! Spannend. Evenals gisteren was een Grote Bonte Specht de grootste smaakmaker.

De Fryske Gloppers

Van tot: Aanwezig:

zondag 22 september 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort
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van de dag kende nog enkele redelijke rondjes, maar de eerste nulronde was ook al weer snel een 
feit. Het eindtotaal vertoond met 19 een licht dalende lijn. De windverwachtingen wil het na dinsdag 
uit het oosten laten waaien! Spannend. Evenals gisteren was een Grote Bonte Specht de grootste 
smaakmaker.
De Fryske Gloppers

Zondag 22 september 2013
Druppel druppel
We kunnen kort zijn, er verandert 
niet veel. Het aantal gevangen 
Zwartkoppen neemt wat toe, meer 
is er uit het Glop niet te melden. 
Catharinus heeft in de ochtend zijn 
wilsterspul opgezet met het magere 
resultaat van één Kievit en vier 
wilsters. We blijven uitgaan van 
betere tijden in het verschiet. De 
excursie telde twee gasten, die we 
gelukkig wel wat vogels konden laten 
zien.
De Fryske Gloppers

Maandag 23 september 2013
De sluizen zijn open, met een 
onverwachtte bonus!
Nou ja, voor wat betreft de Zwartkop 
dan. In de eerste twee rondjes 
vangen we meer dan dan de gehele 
vorige dag en dat vooral door 
de Zwartkoppen die we vangen. 
Allemaal matig vet, mogelijk 
vannacht door het weer gedwongen 
hun migratie op Schier te 
onderbreken. Dankzij met name de 
Zwartkoppen werd het een redelijke 
dag met een veertigtal gevangen 
vogels. Oplettende lezers zal het opvallen dat er een soort bij staat die we op het Glop niet bijster vaak 
vangen. De Torenvalk die op de lijst prijkt is echter niet in het Glop gevangen (alhoewel we dat al drie 
keer eerder wel deden), maar in de weilanden van Talsma door Catharinus tijdens het wilsteren. Dat 
was dus de bonus. Een jong mannetje waarvoor Catharinus geen ringen bij zich had. Het wilsteren 
gebeurt al sinds zondag, aanvankelijk met weinig succes. Ook vandaag leken de vooruitzichten niet 
goed, maar na een moeizame start in een mistige wereld konden toch in de ochtend en voormiddag 66 
Goudplevieren worden geringd. En natuurlijk die Torenvalk.
De Fryske Gloppers

Dinsdag 24 september 2013
De herfst nadert!
De aantallen zijn weer wat ingezakt, 
de verwachte influx van Zwartkop 
blijft uit, voorlopig. Wel noteren 
we vandaag enkele interessante 
terugmeldingen van onszelf. Zo 
wordt een Pimpelmees gevangen die 
op 14 september 2009 als eerste-
kalenderjaar is geringd door Bert 
Dijkstra en nu na vier jaar pas 
voor de tweede maal is gevangen 
door ons. Een eerste-kalenderjaar 
Koolmees blijkt dit jaar te zijn 

Dagvangst van 22 09 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Fitis 1 1
Koolmees 1 1
Pimpelmees 11 2
Sijs 1 1
Vink 1 1
Winterkoning 2 2
Zanglijster 1 1
Zwartkop 211 13

Totaal: 16 6
Aantal soorten:8

Dagverslag

22

7:30 20:00 Zelfde ploeg als gister, aangevuld met Fo en Johannes Tuinstra.

Druppel druppel.

We kunnen kort zijn, er verandert niet veel. Het aantal gevangen Zwartkoppen neemt wat toe, meer is er uit het Glop niet 
te melden. Catharinus heeft in de ochtend zijn Wilsterspul opgezet met het magere resultaat van één Kievit en vier 
Wilsters. We blijven uitgaan van betere tijden in het verschiet. De excursie telde twee gasten, die we gelukkig wel wat 
vogels konden laten zien.

De Fryske Gloppers

Van tot: Aanwezig:

maandag 23 september 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 23 09 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Koolmees 21 3
Merel 2 2
Pimpelmees 1 1
Rietgors 2 2
Sijs 2 2
Tjiftjaf 5 5
Torenvalk 1 1
Winterkoning 2 2
Zwartkop 120 21

Totaal: 34 5
Aantal soorten:9

Dagverslag

39

7:30 20:30 Als op 22 sep

De sluizen zijn open, met een onverwachtte bonus!

Nou ja, voor wat betreft de Zwartkop dan. In de eerste twee rondjes vangen we meer dan dan de gehele vorige dag en 
dat vooral door de Zwartkoppen die we vangen. Allemaal matig vet, mogelijk vannacht door het weer gedwongen hun 
migratie op Schier te onderbreken. Dankzij met name de Zwartkoppen werd het een redelijke dag met een veertigtal 
gevangen vogels.

Oplettende lezers zal het opvallen dat er een soort bij staat die we op het Glop niet  bijster vaak vangen. De Torenvalk die 
op de lijst prijkt is niet in het Glop gevangen (alhoewel we dat al drie keer eerder wel deden), maar in de weilanden van 
Talsma door Catharinus tijdens het wilsteren. Dat was dus de bonus. Een jong mannetje waarvoor Catharinus geen 
ringen bij zich had.

Het wilsteren gebeurd al sinds zondag, aanvankelijk met weinig succes. Ook vandaag leken de vooruitzichten niet goed, 
maar na een moeizame start in een mistige wereld konden toch in de ochtend en voormiddag 66 Goudplevieren worden 
geringd. En natuurlijk die Torenvalk.

De Fryske Gloppers

Van tot: Aanwezig:

dinsdag 24 september 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 24 09 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Bladkoninkje 1 1
Koolmees 21 3
Pimpelmees 11 2
Tjiftjaf 13 1 5
Vink 1 1
Zanglijster 1 1
Zwartkop 17 8

Totaal: 15 5
Aantal soorten:7

Dagverslag

1 21

7:30 20:30 André G. Duiven, Catharinus Monkel, Ype en Tryntsje Albada. Fo Tuinstra en 

De herfst nadert!

De aantallen zijn weer wat ingezakt, de verwachtte influx van Zwartkop blijft uit, voorlopig. Wel vangen we vandaag 
enkele interessant terugmeldingen van onszelf. Zo wordt er een Pimpelmees gevangen die op 14-09-2009 als 1kj is 
geringd door Bert Dijkstra en nu na 4 jaar pas voor de tweede maal is gevangen door ons.

Een Koolmees 1 kj blijkt dit jaar te zijn geringd als nestpul in kast 6, die heeft het tot nu toe dus gered. Verder vangen we 
nog één Tjiftjaf die niet van ons is en de smaakmaker van de dag is een Bladkoning, nummertje twee van dit seizoen, 
hetgeen ons doet vermoeden dat de herfst nu toch echt wel bijna haast begonnen is. Eigenlijk.

Van tot: Aanwezig:

woensdag 25 september 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort
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geringd als nestpul in kast 6, die heeft het tot nu toe dus gered. Verder vangen we nog één Tjiftjaf 
die niet van ons is en de smaakmaker van de dag is een Bladkoning, nummertje twee van dit seizoen, 
hetgeen ons doet vermoeden dat de herfst nu toch echt wel bijna haast begonnen is. Eindelijk.
De Fryske Gloppers

Woensdag 25 september 2013
Roodborsten-invasietje
Vandaag zijn de vangsten weer 
iets aangetrokken, maar echt druk 
hebben we het nog niet. Het zijn 
vandaag vooral de Roodborsten die 
ineens in de netten hangen en het 
totaal opschroeven. Dat is dan ook 
het meest bijzondere van de dag. In 
het verslag van gisteren hebben we 
vergeten te melden dat Catharinus 
wederom een succesvolle ochtend bij 
het wilsteren had. Vreemd genoeg 
waren het er weer 66 en een bonusvogel in de vorm van een vrouwtje Kemphaan (een kemphen dus). 
Vandaag zijn de wilstergoden echter tegen Catharinus gekant geweest. Toen we hem vroegen hoe het 
was gegaan zei hij: ‘Ik heb nog geen vier vogels gezien’ (in het Fries dan wel).
De Fryske Gloppers

Donderdag 26 september 2013
De eerste Koperwiek!
En dat werden er meteen twee! 
De herfst is dus echt begonnen. 
Er leek ook wat meer leven in de 
brouwerij, in ieder geval is het aantal 
gevangen vogels stijgende. Vooral 
de gevangen Sijzen zijn daaraan 
debet, maar er wordt een heel scala 
aan soorten gevangen, zonder echte 
uitschieters. Voor de tweede dag op 
rij ving Catharinus in de polder weer 
geen wilster of andere vogels. Zo zie 
je maar hoe het kan verkeren. Twee 
goede dagen met 66 wilsters elk 
en twee dagen met noppes, nada, 
niks, niets. Gemiddeld 33 vogels per 
dag toch en er is altijd de hoop dat 
het de volgende dag weer beter zal 
gaan. De wind gaat naar het oosten 
draaien, dus onze verwachtingen 
lopen ook weer op. Aan zee vliegen 
er geregeld Rotganzen langs naar 
het westen, evenals Eiders trouwens. 
De Brandganzen zitten al weer bij 
Anjum, dus de polder zal binnenkort 
ook wel weer vol zitten met onze 
wintergasten uit het hoge noorden.
De Fryske Gloppers

Vrijdag 27 september 2013
Een koude vochtige start
De eerste ronde is zeer matig, 
de vegetatie en de netten waren 
goed nat van de dauw. Het weer is 
gelukkig wat opgeklaard, het is zelfs 

Dagvangst van 25 09 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Gekraagde roodstaart 1 1
Grasmus 3 3
Heggemus 1 1
Kleine karekiet 1 1
Roodborst 15 15
Vernietigd 2
Zanglijster 6 6
Zwartkop 12 12

Totaal: 38 1
Aantal soorten:8

Dagverslag

41

7:45 20:00 André, Tryntsje, Ype en Catharinus

Roodborsten invasietje.

Vandaag zijin de vangsten weer iets aangetrokken, maar echt druk hebben we het nog niet. Het zijn vandaag vooral de 
Roodborsten die ineens in de netten hangen die het totaal opschroeven. Dat is dan ook het meest bijzonder van de dag.

In het verslag van gisteren hebben we vergeten te melden dat Catharinus wederom een succesvolle ochtend bij het 
wilsteren had. Vreemd genoeg waren het er weer 66 en een bonusvogel in de vorm van een vrouwtje Kemphaan (een 
Kemphen dus). Vandaag zijn de wilstergoden echter tegen Catharinus gekant geweest. Toen we hem vroegen hoe het 
was gegaan zei hij, "Ik heb nog geen 4 vogels gezien" (in het Fries dan wel).

De Friese Gloppers

Van tot: Aanwezig:

donderdag 26 september 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 26 09 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Bonte vliegenvanger 1 1
Fitis 1 1
Gekraagde roodstaart 4 4
Heggemus 13 4
Koolmees 11 2
Koperwiek 2 2
Pimpelmees 11 2
Rietgors 1 1
Roodborst 17 8
Sijs 9 9
Tjiftjaf 1 1
Waterral 1 1
Winterkoning 1 1
Zanglijster 5 5
Zwartkop 16 7

Totaal: 42 7
Aantal soorten:15

Dagverslag

49

8:00 20:00 Ype, Trynstje, Catharinus en André

De eerste Koperwiek!

En dat werden er meteen twee! De herfst is dus echt begonnen. Er leek ook wat meer leven in de brouwerij, in ieder geval 
is het aantal gevangen vogels stijgende. Vooral de gevangen Sijzen zijn daaraan debet, maar er wordteen heel scala aan 
soorten gevangen, zonder echte uitschieters.

Voor de tweede dag op rij ving Catharinus in de polder weer geen wilster of andere vogels. Zo zie je maar hoe het kan 
verkeren. Twee goede dagen met 66 wilsters elk en twee dagen met noppes, nada niks niet. Gemiddeld 33 vogels per 
dag toch en er is altijd de hoop dat het de volgende dag weer beter zal gaan. De wind gaat naar het Oosten draaien, dus 
onze verwachtingen lopen ook weer op.

Aan zee vliegen er geregeld Rotganzen langs naar het Westen, evenals Eiders trouwens. De Brandjes zitten al weer bij 
Anjum, dus de polder zal binnenkort wel weer vol zitten met onze wintergasten uit het hoge Noorden.

De Friese Gloppers

Van tot: Aanwezig:

vrijdag 27 september 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 27 09 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Buizerd 1 1
Heggemus 2 2
Keep 1 1
Koolmees 1 1
Pimpelmees 2 2
Roodborst 12 3
Sijs 1 1
Staartmees 1 1
Vink 4 4
Zanglijster 1 1
Zwartkop 5 5

Totaal: 19 3
Aantal soorten:11

Dagverslag

22

8:00 20:00 Tryntsje, Ype, Catharinus en later Joop van Ardenne

Een koude vochtige start!

De eerste ronde was zeer matig, de vegetatie en de netten waren goed nat van de dauw.  Het weer is gelukkig wat 
opgeklaard, het is zelfs zonnig te noemen, alhoewel de temperatuur zo in de ochtend toch al aan dikke wollens sokken 
doet denken. Een Tjiftjaf bij de ringtafel zit zelfs te zingen, nou ja zeg! Kom hier beestje, dan zullen we je eens 
wetenschappelijk bemonsteren! De eerste ronde leverde slechts drie vogels op. Verder bleef het de hele dag sprokelen. 
In de ronde van 1300 uur zat in sectie 6 de mooiste vangst van de dag: een lichte buizerd. De utsetter. Catharinus sloot 
onze vangstweek af met 35 wilsters. 
Al met al kuunen wij terugkijken op een mooie vang week.

Van tot: Aanwezig:

zaterdag 28 september 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort
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zonnig te noemen, alhoewel de temperatuur zo in de ochtend toch al aan dikke wollens sokken doet 
denken. Een Tjiftjaf bij de ringtafel zit zelfs te zingen, nou ja zeg! Kom hier beestje, dan zullen we je 
eens wetenschappelijk bemonsteren! De eerste ronde leverde slechts drie vogels op. Verder bleef het 
de hele dag sprokkelen. In de ronde van 13.00 uur zat in sectie 6 de mooiste vangst van de dag: een 
lichte Buizerd. De utsetter. Catharinus sloot onze vangweek af met 35 wilsters. Al met al kunnen wij 
terugkijken op een mooie vangweek. De Fryske Gloppers

Week 40

Zaterdag 28 september 2013
Wisseldag
Een ouderwets beginrondje met 
een behoorlijk aantal (24) vogels 
was de start van een mooie zonnige 
dag. De Bladkoning beet het spits 
af aan de ringtafel. Bijzonder was 
ook een mannetje Zwartkop met 
vet 5, hij kon nauwelijks in de lucht 
blijven. Ook opvallend was dat we op 
klaarlichte dag een Waterral uit de 
onderste baan van net 8 haalden. De 
gehele dag bleef het onbewolkt. 
Vanavond is het wat meer gaan 
waaien in het Glop.
Joop van Ardenne, Jan en Marjan 
van Dijk

Zondag 29 september 2013
Happy Sunday!
Vandaag stond er een straffe 
oostenwind kracht 6 Bft met als 
gevolg de gehele dag blad ruimen 
en elzenproppen peuteren. Vooral in 
de secties 2, 3 en 0. We schrokken 
toen we een Roodborst na het ringen 
loslieten die meteen werd gegrepen 
door een Sperwer, het gebeurde in 
een flits. We zijn weer begonnen met 
het rallengeluid wat resulteerde in 
vier Waterrallen in de eerste ronde. 
We vingen er op de dag ook nog een 
paar bij. Een interessante vangst 
was die van een vrouwtje Vink die 
in 2006 als eerste-kalenderjaar was 
gerind door Henk Luten, in 2008 
door André Duiven en nu weer door 
ons. Alle drie de vangsten in net 1. Vlak daarna vingen we een Sijs met een London-ring, de derde 
voor het Glop; Henri ving er ook al eens twee.
Het was tijd voor iets speciaals dachten we... Jan sprintte plotseling naar een vogel in sectie 8 die 
eruit dreigde te glippen maar hij was er gelukkig nog net op tijd bij. Hij liet me de vogel zien en 
zei: ‘dit is geen Rietgors’. Op dat moment dacht ik al voor 98% zeker te weten wat het wel was, en 
de laatste twijfel werd door de boeken weggenomen. Het was een eerste-kalenderjaar mannetje 
Bosgors. Al jaren een voor mij gewenste soort. Gisteren hadden we het er nog over gehad.  Na het 
ringen bleef de vogel nog even in de dichtstbijzijnde berk zitten om te bekomen van alle aandacht. 
Zie ook de fotopagina. Wat een superdag was het. Op de valreep en tussen ons hoofdgerecht en het 
toetje in snapte Jan nog even een man Sperwer uit sectie 6. (ongetwijfeld diegene die onze Roodborst 
verschalkte). Vanavond nam de wind af tot kracht 4.
Joop van Ardenne, Jan en Marjan van Dijk

Dagvangst van 28 09 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Bladkoninkje 1 1
Gekraagde roodstaart 1 1
Goudhaantje 1 1
Grasmus 1 1
Keep 1 1
Koolmees 1 1
Pimpelmees 2 2
Rietgors 1 1
Roodborst 34 7
Tjiftjaf 1 1
Vink 1 1
Waterral 1 1
Winterkoning 11 2
Zanglijster 3 3
Zwartkop 18 18

Totaal: 35 7
Aantal soorten:15

Dagverslag

42

7:30 20:30 Tryntsje, Ype, Catharinus en later Joop van Ardenne, Jan en Marjan van Dijk

Een ouderwets beginrondje met een behoorlijk aantal (24) vogels was de start van een mooie zonnige dag.
De Bladkoning beet het spits af aan de ringtafel. Bijzonder was ook een man Zwartkop met vet 5. hij kon nouwelijks in de 
lucht blijven.
Ook opvallend was dat we op klaarlichte dag een Waterral uit de onderste baan  van net 8 haalde.
De gehele dag bleef het een onbewolkte lucht. Vanavond is het wat meer gaan waaien in het Glop.

Van tot: Aanwezig:

zaterdag 28 september 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 29 09 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Bosgors 1 1
Houtduif 1 1
Keep 1 1
Kleine karekiet 1 1
Koolmees 1 1
Roodborst 13 4
Sijs 7 1 8
Sperwer 1 1
Tjiftjaf 1 1
Vink 16 7
Waterral 15 6
Winterkoning 1 1
Zanglijster 2 2
Zwartkop 6 6

Totaal: 36 4
Aantal soorten:14

Dagverslag

1 41

7:30 20:00 Joop van Ardenne, Jan en Marjan van Dijk

Vandaag stond er een straffe oosten wind kracht 6 met als gevolg de gehele dag blad ruimen en elzenprppen 
peuteren.Vooral in de sectie 2, 3 en 0.
We schrokken toen we een Roodborst na het ringen loslieten en die meteen werd gegrepen door een sperwer, het 
gebeurde in een flits.
We zijn weer begonnen met het rallengeluid wat resulteerde in 4 rallen in de eerste ronde. We vingen er op de dag  ook 
nog een paar bij.
Een intressante vangst van een vrouw Vink die in 2006 was gerind door Henk Luten als 1 kj . Later in 2008 door Andre 
Duiven en nu wij weer.alle 3 de vangsten in net 1. 
Vlak daarna een Sijs met een London ring, dit was de 3e voor het Glop, Henry ving er ook al eens 2.
Het was tijd voor iets speciaals dachten we , Jan sprintte plotseling naar een vogel in sectie 8 die er uit dreigde te glippen 
maar hij had hem gelukkig net nog.
Hij liet me de vogel zien en zei dit is geen Rietgors. Op dat moment dacht ik voor 98% wat het wel was maar de laatste 
twijfel namen de boeken weg. Het was een man 1 kj Bosgors.
Al jaren een voor mij gewenste soort. Gisteren hadden we het er nog over gehad. Wat een super dag was het. Op de 
valreep en tussen ons hoofdgerecht en het toetje in snapte Jan nog even een man Sperwer uit sectie 6. (ongetwijfeld 
digene die onze Roodborst verschalkte).
Vanavond nam de wind af tot kracht 4.

Van tot: Aanwezig:

zondag 29 september 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort

http://www.vogelringschier.nl/bosgors.html
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Maandag 30 september 2013
Ook een mooie dag
We begonnen vanmorgen met 
windkracht 4, nog steeds uit het 
oosten, dat scheelde een jas met 
de wind van gisteren. We haalden 
weer vier Waterrallen uit de kooi, 
ze zijn er dus weer. We vingen ook 
een paar Rietgorzen, die waren dus 
meteen verdacht, maar het waren 
niet anders dan gewone Rietgorzen 
natuurlijk. We konden geen gewone 
trek waarnemen maar nog drie 
Zanglijsters in de slotronde duidde 
toch op enige lijstertrek. Vandaag 
was een mannetje Vuurgoudhaan 
ook een leuke vangst, maar daar 
bleef het bij. Een Roodborst geringd 

Dagvangst van 30 09 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Fitis 1 1
Heggemus 12 3
Koolmees 11 2
Koperwiek 1 1
Rietgors 4 4
Roodborst 13 4
Sijs 6 6
Tjiftjaf 12 3
Tuinfluiter 1 1
Vink 1 1
Vuurgoudhaantje 1 1
Waterral 4 4
Zanglijster 6 6
Zwartkop 3 3

Totaal: 36 4
Aantal soorten:14

Dagverslag

40

7:35 8:00 Joop van Ardenne, Jan en Marjan v. Dijk

We starten met windkrachr 4 vanmorgen, dat scheelde een jas met de wind van gisteren.
We haalden weer 4 rallen uit de kooi ze zijn er dus weer. We vingen ook een paar rietgorsen
die waren dus metteen verdacht, maar het waren niet anders dan gewone Rietgorzen natuurlijk.
We konden geen gewone trek waarnemen maar in de slot ronde toch nog 3 zanglijsters
duidt ttoch op enige lijstertrek.. Vandaag was ook leuk een Vuurgoudhaantje man maar daar bleef het bij.
Een Roodborst geringd in april van dit jaar en inmiddels al een paar maal teruggevangen blijkt dat sommige het hier goed 
hebben en nog niet besloten hebben om te vertrekken.
Bij het slotrondje was de wind bijna wegde netten hingen stil.
We kijken zoals gewoonlijk uit naar de dag van morgen.

Van tot: Aanwezig:

maandag 30 september 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort
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in april van dit jaar en inmiddels al een paar maal 
teruggevangen laat zien dat sommige vogels het 
hier goed hebben en nog niet besloten hebben om te 
vertrekken. Bij het slotrondje was de wind bijna weg: 
de netten hingen stil. We kijken zoals gewoonlijk uit 
naar de dag van morgen.
Joop van Ardenne, Jan en Marjan van Dijk

Dinsdag 1 oktober 2013
Het wordt kouder
Wederom bij aanvang een paar Waterrallen in de 
kooien gevangen. Het was lekker fris vanmorgen 
maar met een strak blauwe lucht. We vingen nog 
een Grote Bonte Specht terug, een kleurige vogel 
voor Jan zijn Blog. Maar één van de laatste vogels 
die we vandaag vingen was een eerste-kalenderjaar 
Bonte Vliegenvanger. Dan verwacht je dat deze een 
latertje is. Enig onderzoek in de database leerde ons 
echter dat van de 1081 Bonte Vliegenvangers er bij 

ons 29 in de maand oktober zijn 
gevangen. Gerrit Gerritsen ving op 
17 oktober 2006 de laatste van het 
najaar. De zaadeters Vink, Keep 
en Sijs worden meestal gevangen 
bij de drinkplaatsen nabij secties 
2 en 3. Tijdens de laatste ronde is 
de wind bijna gaan liggen, het is 
lekker fris weer. Een indrukwekkende 
sterrenhemel is hier weer goed te 
zien.
Joop van Ardenne, Jan en Marjan 
van Dijk

Woensdag 2 oktober 2013
En nog één
Erg fris was het vanmorgen maar 
wel weer helder. In de loop van de 
middag kwam er wat sluierbewolking 

boven Schier te hangen. Wederom vingen we Waterrallen 
in de kooien. Later op de dag was er in sectie 5 een 
Houtsnip in het net gevlogen.
Een Staartmees met een enorme teek op het voorhoofd 
werd daarvan bevrijd. De Zwartkoppen waren over het 
algemeen erg vet, één zelfs met vet 5. We begonnen 
met een Merel en eindigden met een Merel. De vangsten 
werden rond de excursie ernstig bemoeilijkt door de harde 
wind die de netten enorm liet bollen. De excursie werd 
bezocht door negen personen, twee daarvan sponsorden 
zeven (!) ringstrengen. De temperatuur daalt nu weer in 
het Glop, ik zit met een dikke jas aan dit verslag typen. 
Gelukkig is het nog steeds droog. Morgen weer nieuwe 
kansen. We hebben dan nog twee volle dagen.
Joop van Ardenne, Jan en Marjan van Dijk

Dagvangst van 01 10 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Bonte vliegenvanger 1 1
Grote bonte specht 1 1
Heggemus 1 1
Keep 1 1
Koolmees 2 2
Pimpelmees 21 3
Rietgors 3 3
Roodborst 32 5
Sijs 5 5
Tjiftjaf 6 6
Vink 11 11
Waterral 4 4
Winterkoning 2 2
Zanglijster 3 3
Zwartkop 8 8

Totaal: 46 10
Aantal soorten:15

Dagverslag

56

7:35 20:00 Joop van Ardenne, Jan en Marjan van Dijk

Wederom bij aanvang een paar waterrallen in de kooien gevangen. Het was lekker fris vanmorgen maar met een strakke 
blauwe lucht.
We vingen nog een Grote Bonte Specht terug, een kleurige vogel voor Jan zijn Blog.
Maar een van de laatste vogels die we vandaag vingen was een 1kj  Bonte Vliegenvanger. Dan verwacht je dat deze een 
latertje is.
Enig onderzoek in de database leerde ons dat van de 1081 gevangen Bonte Vliegenvangers er bij ons  29 in de maand 
oktober zijn gevangen.
Gerrit Gerritsen ving op 17-10-2006 de laatse van het najaar.
De zaadeters Vink, Keep en Sijs worden meestal gevangen bij de drinkplaatsen nabij sektie 2 en 3.
Tijdens de laatste ronde was de wind bijna gaan liggen, het is lekker fris weer.
Een indrukwekkende sterrenhemel is hier weer goed te zien.

Van tot: Aanwezig:

dinsdag 1 oktober 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort

http://www.ringert34.blogspot.nl/
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Donderdag 3 oktober 2013
De vangsten trekken aan
Het is een stuk frisser dan vorige dagen, maar gelukkig is het nog steeds droog. Het waterpeil in de 
sloot zakt weer. We sprokkelen weer een leuke diversiteit aan vogels binnen. Opvallend om 14.00 
opeens een rondje van 20 vogels. De Grasmus is een bijzondere zomervogel die eigenlijk allang weg 
had moeten wezen. Het aantal Vinken dat bij Falsterbo normaal gesproken langs trekt, blijft behoorlijk 

achter, hopelijk komen ze later nog 
bij ons langs.
De Waterrallen doen het goed deze 
week met soms drie tegelijk in 
de kooien, allemaal in de kooien 
bij secties 3 en 4. De kooien bij 
secties 5 en 8 hebben nog niets 
opgeleverd. Omdat er nog niet 
zoveel gevangen werd heeft Jan 
een rondje door de polder gemaakt 
en zag daar tussen de inmiddels 
gearriveerde Rot- en Brandganzen 
ook deze Roodhalsganzen.
Joop van Ardenne, Jan en Marjan 
van Dijk

Dagvangst van 02 10 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Goudhaantje 1 1
Heggemus 1 1
Houtsnip 1 1
Kleine karekiet 1 1
Koolmees 1 1
Merel 2 2
Pimpelmees 1 1
Roodborst 21 3
Sijs 4 4
Staartmees 41 5
Tjiftjaf 1 1
Vink 5 5
Waterral 6 6
Winterkoning 1 1
Zanglijster 1 1
Zwartkop 13 13

Totaal: 36 11
Aantal soorten:16

Dagverslag

47

7:40 19:50 Marijke,Marjan,Cindy,Dirk,Jan en Joop

Erg fris was het vanmorgen maar wel weer Helder. In de loop van de middag kwam er wat sluierbewolking boven Schier 
te hangen.
Wederom vingen we Waterrallen in de kooien. Maar later op de dag was er in Sectie 5 een Houtsnip in het net gevlogen.
En staartmees met een enorme teek had veel medelijden van ons. Zwartkoppen waren over het algemeen erg vet, een 
zelfs met vet 5.
We begonnen met een Merel en eindigden met een Merel.
De vangsten werden rond de excursie enstg bemeoilijkt door de harde wind die de netten enorm liet bollen.

Van tot: Aanwezig:

woensdag 2 oktober 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 03 10 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Grasmus 1 1
Keep 4 4
Koolmees 43 7
Merel 11 2
Pimpelmees 42 6
Rietgors 2 2
Roodborst 1 1
Sijs 12 3
Staartmees 1 1
Tjiftjaf 21 3
Vink 10 10
Waterral 19 10
Winterkoning 3 3
Zanglijster 4 4
Zwartkop 15 6

Totaal: 45 18
Aantal soorten:15

Dagverslag

63

7:40 19:50 Marijke,Marjan,Cindy,Dirk,Jan en Joop

Een stuk frisser dan vorige dagen, maar gelukkig is het nog steeds droog. Het bwaterpeil in de sloot zakt weer.
We sprokkeln weer een leuke diversiteit aan vogels binnen. Opvallend  om 14,00 opeens een rondje van 20 vogels.
Een Grasmus was een bijzondere zomervogel die eigenlijk allang weg had moeten wezen.
De aantallen Vinken die bij Falsterbo normaal gesproken langs trekken blijft behoorlijk achter, hopelijk komen die nog in 
een later moment
bij ons langs. De Waterrallen doen het goed deze week soms 3 tegelijk in de kooien. Echter de kooien 3 en 4 vangen 
alleen nog maar.
De kooien bij 5 en 8 hebben nog niets opgeleverd.

Van tot: Aanwezig:

donderdag 3 oktober 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort
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Vrijdag 4 oktober 2013
Weeromslag
Het heeft vannacht geregend, 
gelukkig was het in de eerste 
ronde droog en was er veel minder 
wind. Geen rallen in de eerste ronde 
helaas, we zagen ze wel het pad 
oversteken. Van 10.00 tot even 
na 11.00 uur een flinke bui over 
Schier, diezelfde die om 7.30 uur 
een wolkbreuk veroorzaakte in 
Rotterdam. Deze bui gaf 4 mm regen 
in de regenmeter. Vanaf 11.30 brak 
de zon weer door. De wind was bijna 
weg en de vogels ook. Helaas geen 
bijzondere vangsten op deze werelddierendag.
Joop van Ardenne, Jan en Marjan van Dijk

Week 41

Zaterdag 5 oktober 2013
Wisseldag
De ploeg van Joop en Marijke wordt 
door de opvolgers André en Jos c.s. 
om 12.30 uitgeleide gedaan. Er 
staan dan al een stuk of 30 vogels 
op de teller. Een aardig rondje 
met drinkers volgt, daarna rustig, 
maar wel een Bladkoning. We 
vangen ook een Pimpelmees terug 
die vorig jaar eind augustus een 
gebroken poot had, die gespalkt 
werd door Dr. Joop, een maand later 
ontspalkt en genezen werd verklaard 
door Dr. Bert en nu dus in goede 
gezondheid verkeerde (fide Dr. 
André). Politieman en collega-ringer 
Oebele Dijk kwam met zijn collega 
ook nog even langs.
Groet, André, Jos, Ingrid de Nobel en Kees Verhoef

Zondag 6 oktober 2013
Rustig aan
Vandaag stond om 11.00 een 
excursie op het programma van de 
mensen van de Zwanenwerkgroep 
Groningen o.l.v. Jan Beekman, die 
enkele weken geleden dit met ons 
had afgesproken. Als dank voor de 
getoonde vogels en werkzaamheden 
ontvingen we een afgeschreven RVS-
zwanenring. Daar kunnen de meeste 
vogels die wij vangen gewoon 
doorheen! De ring hangt nu naast 
onze 5.5mm-ringen en kan mooi als 
demonstratiemiddel dienen. Voor de 
reguliere middagexcursie van het 
Bezoekerscentrum werd niet gebeld 

Dagvangst van 04 10 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Heggemus 1 1
Houtsnip 1 1
Koolmees 32 5
Pimpelmees 7 7
Tjiftjaf 1 1
Vink 8 8
Waterral 5 5
Winterkoning 1 1
Zanglijster 1 1
Zwartkop 17 8

Totaal: 23 15
Aantal soorten:10

Dagverslag
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7:45 19:50 Marijke,Marjan,Cindy,Dirk,Jan en Joop

Het heeft vannacht geregend gelukkig, in de eerste ronde droog en veel minder sterke wind..
Geen rallen in de eerste ronde helaas, we zagen ze wel het pad oversteken.
Van 10,00 tot even na 11,00 uur een flinke bui over schier diezelfde die om 0730 een wolkbreuk veroorzaakte in 
Rotterdam.
Deze bui gaf 4 mm regen in de regenmeter
Van af 11,30 brak de zon weer door. De wind was bijna weg en de vogels ook.
Helaas geen bijzondere vangsten op deze werelddierendag.

Van tot: Aanwezig:

vrijdag 4 oktober 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 05 10 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Bladkoninkje 1 1
Bonte vliegenvanger 1 1
Grote bonte specht 1 1
Keep 1 1
Koolmees 16 7
Merel 2 2
Pimpelmees 32 5
Roodborst 22 4
Sijs 9 9
Tjiftjaf 11 2
Vink 15 15
Waterral 7 7
Winterkoning 4 4
Zanglijster 1 1
Zwartkop 5 5

Totaal: 53 12
Aantal soorten:15

Dagverslag

65

7:00 20:00 Joop et al., opgevolgd door Jos en André c.s.

Wisseldag
De ploeg van Joop en Marijke wordt door de opvolgers André en Jos c.s. om 12.30 uitgeleide gedaan. Er staan dan al 
een stuk of 30 vogels op de teller. Een aardig rondje met drinkers vogt, daarna rustig, maar wel een Bladkoning. We 
vangen ook een Pimpelmees terug die vorig jaar eind augustus een gebroken poot had, die gespalkt werd door Dr. Joop, 
een maand later ontspalkt en genezen werd verklaard door Dr. Bert en nu dus in goede gezondheid verkeerde (fide Dr. 
André). 
Politieman en collega-ringer Oebele Dijk kwam met zijn collega ook nog even langs.
Groet, André, Jos, Ingrid de Nobel & Kees Verhoef

Van tot: Aanwezig:

zaterdag 5 oktober 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 06 10 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Heggemus 2 2
Koolmees 24 6
Koperwiek 4 4
Merel 1 1
Pimpelmees 31 4
Roodborst 14 5
Sijs 2 2
Staartmees 1 1
Vink 16 7
Vuurgoudhaantje 1 1
Winterkoning 21 3
Zanglijster 4 4
Zwartkop 1 1

Totaal: 31 10
Aantal soorten:13

Dagverslag
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7:45 20:00 André van Loon, Jos van de Staaij, Ingrid de Nobel & Kees Verhoef

Rustig aan
Vandaag stond om 11.00 een excursie op het programma van de mensen van de Zwanenwerkgroep Groningen o.l.v. Jan 
Beekman, die enkele weken geleden dit met ons had afgesproken. Als dank voor de getoonde vogels en werkzaamheden 
ontvingen we een afgeschreven RVS-zwanenring. Daar kunnen de meeste vogels die wij vangen gewoon doorheen! De 
ring hangt nu naast onze 5.5mm-ringen en kan mooi als demonstratiemiddel dienen.
Voor de reguliere middagexcursie van het Bezoekerscentrum werd niet gebeld en er kwam dan ook niemand opdagen. 
Een leuke illustratie van de rol van het Glop als opvetcentrum betrof een Roodborst die op 25 sep was geringd met 
vetgraad 0, gewicht 15,5 gram, en vandaag werd teruggevangen met vetgraad 4 en 19,8 gram. Dat is bijna 25% 
gewichtstoename in 11 dagen.
Barbara bracht zowel vandaag als gisteren nestkastjes mee die we van de winter in het Glop kunnen bijplaatsen. 
De vangsten bleven weer wat achter bij gister. Waterrallen vingen we vandaag ook niet en we hoorden ze ook niet; pas 
aan het eind van de middag hoorde ik een Waterral kort roepen tijdens eeen rondje.
Bouke Henstra, lokale verslaggever in ruste, vereerde ons met een bezoekje. Ook hij staat op de lijst van 
belangstellenden bij leuke vangsten en krijgt dan dus graag een belletje. Daar gaan we de komende week nog maar eens 
aan werken!
Waarnemingen: 1 sperwer, kepen (rond het veldlab, o.a. etend van vlierbessen)

Groet, André, Jos, Ingrid & Kees

Van tot: Aanwezig:

maandag 7 oktober 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort
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en er kwam dan ook niemand opdagen. Een leuke illustratie van de rol van het Glop als opvetcentrum 
betrof een Roodborst die op 25 september was geringd met vetgraad 0, gewicht 15,5 gram, en 
vandaag werd teruggevangen met vetgraad 4 en 19,8 gram. Dat is bijna 25% gewichtstoename in 11 
dagen. Barbara bracht zowel vandaag als gisteren nestkastjes mee die we van de winter in het Glop 
kunnen bijplaatsen. De vangsten bleven weer wat achter bij gister. Waterrallen vingen we vandaag ook 
niet en we hoorden ze ook niet; pas aan het eind van de middag hoorde ik een Waterral kort roepen 
tijdens eeen rondje. Bouke Henstra, lokale verslaggever in ruste, vereerde ons met een bezoekje. Ook 
hij staat op de lijst van belangstellenden bij leuke vangsten en krijgt dan dus graag een belletje. Daar 
gaan we de komende week nog maar eens aan werken!  Waarnemingen: één Sperwer, Kepen (rond het 
veldlab, onder andere etend van vlierbessen)
Groet, André, Jos, Ingrid de Nobel en Kees Verhoef

Maandag 7 oktober 2013
Zomerherfst houdt aan
Het blijft nog steeds zeer rustig en 
vrijwel onbewolkt herfstweer, warm 
zelfs. De vangsten zijn navenant, 
nog minder dan gisteren. Wel een 
nieuwe Waterral, in de kooi bij sectie 
5, die we afgelopen zaterdag wat 
beter hebben gezet, d.w.z. enkele 
potentiële ontsnappingsroutes zijn 
dichtgemaakt. Leo Oudejans, met 
vakantie op het eiland, kwam nog 
even buurten. Hij vertelde dat het 
tijdens zijn tocht over het eiland 
vandaag hééééél stil was met 
vogels. Een aardige terugvangst 
was een Winterkoning uit 2009 
(toen eerste kalenderjaar) en die ieder jaar erna wel een paar keer werd teruggevangen. Toch enkele 
behoorlijke winters overleefd. Misschien wel dankzij de mooie takkenrillen in het terrein?
Groet, André, Jos, Ingrid de Nobel en Kees Verhoef

Dinsdag 8 oktober 2013
Krentjes in een dunne pap
Nog steeds is het te mooi weer. In de loop van de middag is er wel een omslagje met aantrekkende 

wind uit ZW, waarbij het ook even tijdelijk vrijwel 
onbewolkt is. De vangsten blijven grotendeels beperkt 
tot wat drinkers in sectie 2. Leo was ook weer even 
langs en had vandaag hetzelfde beeld elders op het 
eiland gezien: zeer weinig vogels.
Wel vangen we de derde Buizerd van het jaar en vlak 

Dagvangst van 07 10 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Heggemus 11 2
Keep 2 2
Koolmees 13 4
Merel 1 1
Pimpelmees 31 4
Roodborst 1 1
Sijs 11 2
Tjiftjaf 2 2
Vink 4 4
Waterral 11 2
Winterkoning 21 3
Zanglijster 1 1
Zwartkop 4 4

Totaal: 21 11
Aantal soorten:13

Dagverslag

32

8:00 20:00 André van Loon, Jos van de Staaij, Ingrid de Nobel & Kees Verhoef

Zomerherfst houdt aan
Het blijft nog steeds zeer rustig en vrijwel onbewolkt herfstweer, warm zelfs. De vangsten zijn navenant, nog minder dan 
gisteren. Wel een nieuwe Waterral, in de kooi bij sectie 5, die we afgelopen zaterdag wat beter hebben gezet, d.w.z. 
enkele potentiële ontsnaproutes zijn dichtgemaakt. Leo Oudejans, met vakantie op het eiland, kwam nog even buurten. 
Hij vertelde dat het tijdens zijn tocht over het eiland vandaag heeeeel stil was met vogels. 
Een aardige terugvangst was een Winterkoning uit 2009 (toen 1kj) en die ieder jaar erna wel een paar keer werd 
teruggevangen. Toch enkele behoorlijke winters overleefd. Misschien wel dankzij de mooie takkenrillen in het terrein?
Groet André en Jos c.s.

Van tot: Aanwezig:

dinsdag 8 oktober 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort
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voor donker ook nog een nieuwe 
soort voor de jaarlijst: een Zwarte 
Roodstaart.
Groet, André, Jos, Ingrid de Nobel en 
Kees Verhoef

Woensdag 9 oktober 2013
Is het soms begin augustus?
9 oktober en een eerste rondje 
van drie vogels (waarvan één al 
geringd)... Een tweede rondje 
van één... Om 11.00 toch ineens 
een ‘schrikrondje’ van 17 vogels. 
Daarna was het wel weer zo’n beetje 
klaar. De (verder niet telefonisch 
aangekondigde) excursie was met 
15 personen goed bezocht. Aan het 
eind van de middag nam de wind 
sterk toe; we hebben sectie 6 voor 
vannacht gesloten. In de avond 
enkele stevige regenbuien.
Groet, André, Jos, Ingrid de Nobel en Kees Verhoef

Donderdag 10 oktober 2013
Aankomst
De depressiekern trekt precies over ons heen en dus begint de dag vrijwel windstil. Er vallen wat 
buien maar er is ook sprake van lichte vogelactiviteit: enkele Zanglijsters, Koperwieken en naar later 
blijkt vooral een golfje Roodborsten, die uiteindelijk meer dan de helft van de vangst van vandaag 
gaan uitmaken. In de middag was 
het droog en zonnig, pas vanaf 
18.00 werd het weer buiig. We 
vangen weer een Bladkoning. Een 
Houtduif in sectie 2 zorgde even 
voor een adrenalinespurtje vanaf 
het Ebelbruggetje... Een belletje van 

Dagvangst van 08 10 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Buizerd 1 1
Koolmees 31 4
Merel 12 3
Pimpelmees 47 11
Roodborst 1 1
Sijs 6 6
Staartmees 3 3
Tjiftjaf 4 4
Vink 3 4
Waterral 11 2
Winterkoning 8 8
Zanglijster 2 2
Zwarte roodstaart 1 1
Zwartkop 6 6

Totaal: 38 17
Aantal soorten:14

Dagverslag

56

8:00 20:00 André van Loon, Jos van de Staaij, Ingrid de Nobel & Kees Verhoef

Krentjes in een dunne pap
Nog steeds is het te mooi weer. In de loop van de middag is er wel een omslagje met aantrekkende wind uit ZW, waarbij 
het ook even tijdelijk vrijwel onbewolkt is. De vangsten blijven grotendeels beperkt tot wat drinkers in sectie 2. Leo was 
ook weer even langs en had vandaag hetzelfde beeld elders op het eiland gezien: zeer weinig vogels. Wel vangen we de 
derde Buizerd van het jaar en vlak voor donker ook nog een nieuwe soort voor de jaarlijst: een Zwarte Roodstaart.
Groet, André en Jos c.s.

Van tot: Aanwezig:

dinsdag 8 oktober 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 09 10 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Heggemus 1 1
Koolmees 21 3
Pimpelmees 53 8
Roodborst 1 1
Sijs 11 2
Tjiftjaf 5 5
Vink 5 5
Winterkoning 1 1
Zanglijster 12 3
Zwartkop 2 2

Totaal: 20 11
Aantal soorten:10

Dagverslag

31

8:00 20:00 André van Loon, Jos van de Staaij, Ingrid de Nobel & Kees Verhoef

Is het soms begin augustus?
9 oktober en een eerste rondje van 3 vogels (waarvan 1 al geringd)… Een tweede rondje van 1...
Om 11.00 toch ineens een 'schrikrondje' van 17 vogels. Daarna was het wel weer zo'n beetje klaar.
De (verder niet telefonisch aangekondigde) excursie was met 15 personen goed bezocht.
Aan het eind van de middag nam de wind sterk toe; we hebben sectie 6 voor vannacht gesloten. In de avond enkele 
stevige regenbuien.
Groet, André, Jos, Ingrid & Kees

Niet voor de website: 
Inmiddels is alle rotzooi (afval van de oude strandkar en resten van het meteoveld) afgevoerd (op een kistje na dat nog 
door Peter Visser wordt opgepikt met de shovel), met dank aan Kees Verhoef voor het pushen. Tevens is het halletje bij 
de telefoon opgeruimd, evenals het hok aan de achterkant. Probeer het aub een beetje netjes te houden….
En dan nu nog het opbouwen van de wadhut!

Van tot: Aanwezig:

woensdag 9 oktober 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 10 10 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Bladkoninkje 1 1
Goudhaantje 1 1
Heggemus 1 1
Houtduif 1 1
Koperwiek 2 2
Merel 12 3
Pimpelmees 11 2
Roodborst 139 40
Staartmees 2 2
Tjiftjaf 1 1
Vink 2 2
Winterkoning 2 2
Zanglijster 8 8
Zwartkop 1 1

Totaal: 63 4
Aantal soorten:14

Dagverslag

67

8:00 20:00 André van Loon, Jos van de Staaij, Ingrid de Nobel & Kees Verhoef

De depressiekern trekt precies over ons heen en dus begint de dag vrijwel windstil. Er vallen wat buien maar er is ook 
sprake van lichte vogelactiviteit: enkele Zanglijsters, Koperwieken en naar later blijkt vooral een golfje Roodborsten, die 
uiteindelijk meer dan de helft van de vangst van vandaag gaan uitmaken. In de middag was het droog en zonnig, pas 
vanaf 18.00 werd het weer buiig. We  vangen weer een Bladkoning. Een Houtduif in sectie 2 zorgde even voor een 
adrenalinespurtje vanaf het Ebelbruggetje…. 
Een belletje van Joop van Ardenne attendeerde ons 's middags op de melding via Waarneming.nl door Martijn Bunskoek 
van een Siberische Boompieper bij Vredenhof. André, Kees en Gerard Glerum (die net op bezoek was) zijn er 
heengelopen en zagen de vogel uiteindelijk heel mooi. Stiekeme kruipert! Even later bracht Gerard  Jos naar de plek en 
ook die poging was succesvol; zij zagen de vogel zelfs mooi vrij zittend op een tak. Bedankt Joop!
Groet, André, Jos, Ingrid & Kees

Van tot: Aanwezig:

donderdag 10 oktober 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort
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Joop van Ardenne attendeerde ons ’s middags op de melding 
via Waarneming.nl door Martijn Bunskoek van een Siberische 
Boompieper bij Vredenhof (zie foto, met dank aan Martijn). 
André, Kees en Gerard Glerum (die net op bezoek was) zijn 
er heengelopen en zagen de vogel uiteindelijk heel mooi. 
Stiekeme kruipert! Even later bracht Gerard Jos naar de plek 
en ook die poging was succesvol; zij zagen de vogel zelfs mooi 
vrij zittend op een tak. Bedankt Joop!
Groet, André, Jos, Ingrid de Nobel en Kees Verhoef

Vrijdag 11 oktober 2013
Storm uit het noordoosten
Het regengebied dat bij het licht worden nog net Schier raakt is 
om 10.00 wel zo’n beetje weg. De rest van de dag is het droog, maar er staat een harde noordooster, 
overdag tot 7 Bft maar nu, ’s avonds, lijkt het me wel 8 en hij is verder geruimd naar oost. Met de 
NO-stroming van vannacht zijn wel de nodige lijsters aangekomen. We vangen wat Zanglijsters in 
de eerst ronde en later horen en zien we Kramsvogels en Grote Lijsters. Ook zijn er Heggenmussen 
gearriveerd. Helaas is de wind echter zo sterk dat dit de vangsten sterk vermindert. Zelfs de lijsters 
kruipen door het Glop: we vangen in een rondje zowel in kooi 2/3 als kooi 3/4 een Zanglijster; later 
in laatstgenoemde kooi nogmaals 
één. Qua regen hield het noorden 
van het land het dus verder droog. 
Morgen zal het waarschijnlijk 
andersom zijn: hier veel regen die 
vannacht al gaat beginnen. Het 
zwiept verder allemaal dusdanig 
heen en weer dat we besluiten om 
niet alleen de bossecties en sectie 
10 te sluiten (in verband met takken 
en proppen) maar alles. Om 18.30 
was alles dicht. Morgen worden we 
afgelost door de ploeg van Henk, die 
we veel succes wensen.
Groet, André, Jos, Ingrid de Nobelen 
Kees Verhoef

Week 42

Zaterdag 12 oktober 2013
Wisseldag
Vanmorgen hebben André en Jos om 9.00 uur de netten weer open gezet tijdens lichte motregen, 
maar vanaf 10.30 begon het zodanig te regenen dat de netten weer gesloten zijn. Met de middagboot 
zijn Ingrid, Jos, André en Kees 
vertrokken. Vanmorgen hebben ze 
in die paar uur toch nog 55 vogels 
gevangen. 
Na 15.00 uur hebben wij de netten 
weer opengedaan en hebben we 
nog 77 vogels gevangen, zodat het 
totaal vandaag op 132 stuks kwam, 
veel Roodborsten en Heggenmussen 
die gisteren met de harde wind naar 
Schier geblazen zijn.
Vriendelijke groet uit het Groene 
Glop, Henk Luten, Teo en Judith 
Schmidt

Dagvangst van 11 10 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Grote barmsijs 1
Grote bonte specht 1 1
Heggemus 5 5
Keep 2 2
Koperwiek 2 2
Pimpelmees 1 1
Rietgors 2 2
Roodborst 18 18
Sijs 5 5
Tjiftjaf 1 1
Vernietigd 1
Vink 1 1
Zanglijster 17 17
Zwartkop 2 2

Totaal: 56 1
Aantal soorten:14

Dagverslag

59

8:00 20:00 André van Loon, Jos van de Staaij, Ingrid de Nobel & Kees Verhoef

Storm uit het noordoosten
Het regengebied dat bij het licht worden nog net Schier raakt is om 10.00 wel zo'n beetje weg. De rest van de dag is het 
droog, maar er staat een harde noordooster, overdag tot 7B maar nu, 's avonds, lijkt het me wel 8 en hij is verder geruimd 
naar oost. Met de NO-stroming van vannacht zijn wel de nodige lijsters aangekomen. We vangen wat Zanglijsters in de 
eerst ronde en later horen en zien we Kramsvogels en Grote Lijsters. Ook zijn er Heggenmussen gearriveerd. Helaas is 
de wind echter zo sterk dat dit de vangsten sterk vermindert. Zelfs de lijsters kruipen door het Glop: we vangen in een 
rondje zowel in kooi 2/3 als kooi 3/4 een Zanglijster; later in laatstgenoemde kooi nogmaals een.
Qua regen hield het noorden van het land het dus verder droog. Morgen zal het waarschijnlijk andersom zijn: hier veel 
regen die vannacht al gaat beginnen. Het zwiept verder allemaal dusdanig heen en weer dat we besluiten om niet alleen 
de bossecties en sectie 10 te sluiten (ivm takken en proppen) maar alles. Om 18.30 was alles dicht.
Morgen worden we afgelost door de ploeg van Henk, die we veel succes wensen.
Groet, André, Jos, Ingrid & Kees

Van tot: Aanwezig:

vrijdag 11 oktober 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 12 10 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Fitis 1 1
Heggemus 39 39
Koperwiek 1 1
Merel 1 1
Rietgors 4 4
Roodborst 463 67
Tjiftjaf 4 4
Vink 7 7
Winterkoning 3 3
Zanglijster 5 5

Totaal: 124 7
Aantal soorten:10

Dagverslag

1 132

9:00 20:00 André van Loon, Jos van de Staaij, Ingrid de Nobel & Kees Verhoef vanaf 12.0

Vanmorgen heeft de morgen ploeg om 9.00 uur de netten open gezet tijdens lichte motregen, maar vanaf half elf begon 
het zodanig te regenen dat de netten weer gesloten zijn.
Met de middag boot zijn Ingrid, Jos, André en Cees weer vertrokken.Vanmorgen hebben ze in die paar uur toch nog 55 
vogels gevangen.
Na 15.00 uur hebben wij de netten weer open dedaan en hebben we nog 77 vogels gevangen. Zodat de totaal telling 
kwam vandaag op 132 stuks, veel roodborsten en heggenmussen die gisteren met de harde wind naar Schier geblazen 
zijn.

Vriendelijke groet uit het Groene Glop
Henk, Teo en Judith

Van tot: Aanwezig:

zondag 13 oktober 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort
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Zondag 13 oktober 2013
De vangsten trekken aan
Daiva en Reinier verbleven op het 
eiland en zijn ons vanmorgen om 
7.30 uur al komen versterken. De 
eerste ronde begon al goed en 
de gehele dag liep het mooi door 
met vogels, ondanks de harde 
wind. Ondertussen is Reinier even 
een paar keer weggeweest om de 
Oosterse Tortel te bekijken. Deze 
verbleef gisteren bij Visser tegenover 
het Glop. Vandaag waren er veel 
vogelaars gekomen om een glimp 
van deze vogel op te vangen maar 
vanmorgen liet hij zich niet zien. 
Vanmiddag was alles weer in rep en 
roer want toen werd hij gezien bij 
kampeerboerderij De Branding langs 
de Herenweg. Ook Daiva en Reinier 
hebben hem daar gezien en gefotografeerd. 
Wij hadden vanmiddag een excursie met 11 personen waarvan zeven volwassenen en vier kinderen. 
Wij hadden een ruim aanbod van vogels om te laten zien het was dan ook een geslaagde excursie. Drie 
personen hebben een ringstreng gesponsord. Het totaal voor vandaag is geëindigd bij 158 vogels waar 
wij zeer tevreden mee waren. 
Met vriendelijke groet uit het Glop, Henk, Teo en Judith

Maandag 14 oktober 2013
Het vangt lekker door
Vandaag weer een goede vangdag 
met totaal 148 vogels. Veel Sijzen 
en enkele Kepen en Vinken maar 
het merendeel was toch weer 
Roodborsten. Leuke vangst was 
een Vuurgoudhaan. Er waren veel 
Zanglijsters en Koperwieken boven 
het Glop maar er zijn maar enkele 
in het net beland. Wij wachten nog 
op de grote inval. De Oosterse Tortel 
liet zich bij boer Visser nog even zien 
en ook zijn er veel Goudplevieren 
aangekomen op Schier. Reinier en 
Daiva kwamen nog even afscheid 
nemen en vertelden dat er enkele 
Strandleeuweriken langs de dijk 
scharrelden. Klaas en Thea van 
Dijken zijn ons vanaf 10.30 uur 
komen versterken en blijven deze 
week. We hebben geen regen gehad de laatste twee dagen en de wind is vandaag ook afgenomen.
Met vriendelijke groet uit het Glop, Henk, Thea, Klaas, Teo en Judith

Dinsdag 15 oktober 2013
Ietsje minder
Vannacht heeft het 8 mm geregend, maar toen we opstonden was het alweer droog en de gehele dag 
hadden wij droog weer en weinig wind, windkracht 2 Bft. Ook was het vandaag rustiger met de vogels. 
Wij zitten te wachten op nieuwe aanvoer maar de windrichting is zuid en zit voor nieuwe aanvoer in 
de verkeerde hoek. De kers op de taart was vandaag een eerste-kalenderjaar vrouwtje Sperwer. Ook 

Dagvangst van 13 10 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Goudhaantje 2 2
Heggemus 145 46

Houtsnip 1 1
Keep 3 3
Koperwiek 4 4
Merel 1 1
Pimpelmees 11 2
Rietgors 5 5
Roodborst 739 46
Sijs 8 8

Staartmees 22 4
Tjiftjaf 12 3
Vink 10 10
Winterkoning 2 2

Zanglijster 19 19
Zwartkop 2 2

Totaal: 142 16
Aantal soorten:16

Dagverslag

158

7:30 19:00 Teo en Judith Schmidt,Daiva en Reinier Smabers en Henk Luten

Daiva en Reinier verbleven op het eiland en zijn ons vanmorgen om ruim half acht al komen te versterken. De eerste 
ronde begon al goed en de gehele dag liep het mooi door met vogels ondanks de harde wind. Ondertussen is Reinier 
even een paar keer weg geweest om de Oosterse Tortel te spotten deze verbleef gisteren bij Visser tegenover het Glop. 
Vandaag waren er veel vogelspotters gekomen om een glimp van deze vogel op te vangen maar vanmorgen liet de vogel 
zich niet zien. Vanmiddag was alles weer in rep en roer want toen werd hij gespot bij kampeerboerderij De Branding ook 
Daiva en Reinier hebben hem daar gezien en gefotografeerd. Wij hadden vanmiddag een excursie met 11  personen 
waarvan 7 volw. En 4 kinderen.
Wij hadden een ruim aanbod van vogels om te laten zien het was dan ook een geslaagde excursie. Drie personen 
hebben een ringstreng gesponserd. Het totaal resultaat voor vandaag is geeindigt bij 158 vogels waar wij zeer tevreden 
mee waren.

Met vriendelijke groet vanuit het Glop,

Judith, Teo en Henk
Daiva en Reinier zijn inmiddels al weer vertrokken.

Van tot: Aanwezig:

maandag 14 oktober 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 14 10 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Goudhaantje 3 3
Heggemus 215 17

Keep 4 4
Koolmees 41 5
Koperwiek 1 1
Merel 2 2
Pimpelmees 2 2
Rietgors 2 2
Roodborst 127 28
Sijs 133 34

Staartmees 4 4
Tjiftjaf 14 5
Vink 16 1 17
Vuurgoudhaantje 1 1

Winterkoning 1 1
Zanglijster 114 15
Zwartkop 7 7

Totaal: 132 15
Aantal soorten:17

Dagverslag

1 148

7:30 19:30 Henk, Teo en Judith vanaf 10.30 uur ook Thea en Klaas

Vandaag weer een goede vangdag met totaal 148 vogels. Veel sijzen en enkele kepen en vinken maar het merendeel 
was toch weer roodborsten. Leuke vangst was een vuurgoudhaan.
Waren veel zanglijsters en koperwieken boven Het Glop maar er zijn maar enkele in het net beland. Wij wachten nog op 
de grote inval. 
De Oosterse Tortel liet zich bij boer Visser nog even zien ook zijn er veel goudplevieren aangekomen op Schier. Reinier 
en Daiva kwamen nog even afscheid nemen en die vertelden dat er enkele strandleeuwerikken langs de dijk scharrelden.
Klaas en Thea zijn ons vanaf 10.30 uur komen versterken en blijven deze week.
We hebben geen regen gehad de laatste 2 dagen en de wind is vandaag ook afgenomen.

Met vriendelijke groet uit het Glop,

Henk, Thea, Klaas, Teo en Judith.

Van tot: Aanwezig:

maandag 14 oktober 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort
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de terugvangsten van een Waterral, 
onze eerste deze week, en een 
Houtsnip zijn op zich leuke vangsten. 
Het totaal bleef steken op 77 stuks.
Met vriendelijke groet uit het Glop, 
Henk, Thea, Klaas, Teo en Judith

Woensdag 16 oktober 2013
Ietsje meer
Afgelopen nacht is er 3 mm regen 
gevallen maar ’s morgens was het 
weer droog, met mooi zonnig weer 
en bladstil. Met de vogels was het 
ook wat rustiger dan de dagen 
ervoor maar we hadden geen enkele 
nulronde en de teller eindigde op 
115. De Roodborsten en Sijzen 
voeren de boventoon. ’s Middags een 
succesvolle excursie van 19 personen 
waarvan 14 volwassenen en 5 
kinderen. We hebben de deelnemers 
een ruim assortiment aan vogels 
kunnen laten zien en er werden 
zes ringstrengen gesponsord. Het 
avondrondje leverde nog enkele 
Koperwieken op. ’s Avonds hebben 
de VU-mensen Oscar en Ben nog een 
tijdje de lamp voor de nachtvlinders 
aangehad en dat leverde ook leuke 
vlindersoorten op.
Met vriendelijke groet uit het Glop, 
Henk, Thea, Klaas, Teo en Judith

Donderdag 17 oktober 2013
Storm!
Na een regenbuitje afgelopen nacht 
was het vanmorgen bij de start 
van een nieuwe vangdag droog 
maar de wind ging flink tekeer en 
aan bladeren in de netten hadden 
wij vandaag dan ook geen gebrek; 
wat dat betreft was er werk aan de 
winkel. Wij hadden de gehele dag 
ongeveer windkracht 6 en bij vlagen 
7 tot 8. Vanwege de harde wind en 
de regenbuien die er aankwamen 
besloten we om 9.00 uur de secties 
6, 2 en 0 te gaan sluiten en deze 
hebben wij verder de gehele dag 
dichtgehouden. De vogels kwamen 
vandaag ook maar mondjesmaat uit 
hun schuilplaats, maar we hebben 
ook het idee dat eerst de wind uit 
een andere hoek moet gaan waaien 
om weer een nieuwe voorraad naar 
het eiland te krijgen, het wordt nu 
erg rustig in de omgeving van het 

Dagvangst van 15 10 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Goudhaantje 1 1
Heggemus 25 7

Houtsnip 1 1
Koolmees 2 2
Merel 8 8
Pimpelmees 1 1
Rietgors 1 1
Roodborst 720 27
Sijs 2 2
Sperwer 1 1

Tjiftjaf 14 5
Vink 9 9
Waterral 1 1
Winterkoning 11 2

Zanglijster 3 3
Zwartkop 6 6

Totaal: 63 14
Aantal soorten:16

Dagverslag

77

7:30 19:30 Judith,Teo,Thea,Klaas en Henk

Vannacht heeft het hier 8 mm geregend maar toen we opstonden was het al weer droog en de gehele dag hadden wij 
droog weer en weinig wind, windkracht 2 bf. Ook was het vandaag rustiger met de vogels wij zitten te wachten op nieuwe 
aanvoer maar de windrichting is zuid en zit voor nieuwe aanvoer in de verkeerde hoek. De kers op de taart was vandaag 
een 1 kj Sperwer vrouw. Ook de terugvangsten van een waterral, onze eerste deze week, en een houtsnip zijn opzich 
leuke vangsten. Het totaal bleef steken op 77 stuks.

Met vriendelijke groet,

Judith, Thea,Klaas, Teo en Henk.

Van tot: Aanwezig:

dinsdag 15 oktober 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 16 10 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Boomkruiper 1 1
Fitis 1 1

Goudhaantje 1 1
Groenling 1 1
Heggemus 33 6
Houtduif 1 1
Keep 2 2
Koolmees 2 2
Koperwiek 11 11
Merel 5 5

Pimpelmees 41 5
Putter 2 2
Rietgors 4 4
Roodborst 621 27

Sijs 223 25
Staartmees 11 2
Tjiftjaf 3 3
Vink 7 7
Zanglijster 2 2
Zwartkop 7 7

Totaal: 97 18
Aantal soorten:20

Dagverslag

115

7:30 19:30 Klaas, Thea, Henk, Teo en Judith

Afgelopen nacht is er 3 mm regen gevallen maar 's morgens was het weer droog, het was mooi zonnig weer en het was 
blad stil.
Met de vogels was het ook wat rustiger als de dagen ervoor maar we hadden geen enkele nul ronde en de teller eindigde 
op 115.
De roodborsten en sijzen voeren de boven toon. 's Middags een succes volle excursie van 19 personen waarvan 14 
volwassenen en 5 kinderen.
We hebben de deelnemers een ruim assortiment aan vogels kunnen laten zien en de sponsoring was 6 ringstrengen.
Het avondrondje leverde nog enkele koperwieken op.
's Avonds hebben Oscar en Ben nog een tijdje de lamp voor de nachtvlinder aan gehad en dat leverde ook leuke 
vlindersoorten op.

Met vriendelijke groet uit het Gop,

Thea, Klaas, Henk, Teo en Judith

Van tot: Aanwezig:

donderdag 17 oktober 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 17 10 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Boompieper 1 1
Heggemus 13 4

Kleine barmsijs 1 1
Koperwiek 9 9
Merel 6 6
Rietgors 5 5
Roodborst 112 13
Sijs 4 4
Staartmees 3 3
Vink 2 2

Zanglijster 5 5
Zwartkop 3 3

Totaal: 51 5
Aantal soorten:12

Dagverslag

56

7:30 19:00 Judith,Thea,Klaas,Teo en Henk

Na een regenbuitje afgelopen nacht was het vanmorgen bij de start van een nieuwe vangdag droog maar de wind ging 
flink tekeer en aan bladeren in de netten hadden wij vandaag dan ook geen gebrek wat dat betreft was er werk aan de 
winkel. Wij hadden de gehele dag ongeveer windkracht 6 en bij vlagen 7 tot 8. Vanwege de harde wind en de regenbuien 
die er aankwamen hebben wij besloten om secties 6,2 en 0 om 9 uur te gaan sluiten deze hebben wij verder de gehele 
dag dicht gehouden. De vogels kwamen vandaag ook maar mondjesmaat uit hun schuilplaats maar we hebben ook het 
idee dat eerst de wind uit een andere hoek moet gaan waaien om weer een nieuwe voorrad naar het eiland te krijgen het 
wordt nl. erg rustig in de omgeving van het Glop. Wij hopen op betere tijden voor ons of onze opvolgers volgende week.
Wel hadden wij in de ronde van 19.00 uur nog een krentje in de pap nl. een boompieper.

Hartelijke groet vanaf Schier,

Judith,Thea,Klaas,Teo en Henk.

Van tot: Aanwezig:

donderdag 17 oktober 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort
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Glop. Wij hopen op betere tijden voor ons of 
onze opvolgers volgende week. Wel hadden wij 
in de ronde van 19.00 uur nog een krentje in de 
pap, te weten een Boompieper.
Met vriendelijke groet uit het Glop, Henk, Thea, 
Klaas, Teo en Judith

Vrijdag 18 oktober 2013
De rust is weergekeerd
De vangdag begon met een kleine 
eerste ronde, maar het liep de 
gehele dag mooi door met vogels, 
zodat de totaal teller op 110 stuks 
eindigde. Met de boot van 9.30 
kwam Karin, een dochter van Thea 
en Klaas, ons met een bezoek 
vereren. Ze is met de laatste boot 
weer vertrokken. Het weer was 
vandaag in tegenstelling tot gisteren 
bijzonder rustig, met nauwelijks en 
zuchtje wind in het Glop en zelfs in 
de middag nog een zonnetje. Dit was 
voor ons onze laatste ringdag voor 
deze week en ook voor dit jaar. Wij hadden een heel mooie week met een leuk vangresultaat al bleef 
een Koperwiekinval uit. Maar deze wensen wij onze opvolgers toe.
Met vriendelijke groet uit het Glop, Henk, Thea, Klaas, Teo en Judith

Week 43

Zaterdag 19 oktober 2013
Koperwieken en zo
Om 11.30 uur loste Ardie de ploeg van Henk Luten af. Het liep de hele dag een beetje door met 

vogels. Om 13.30 uur arriveerde 
de familie Fokker. Even later kwam 
Joh. Kooistra (89) op bezoek 
met zijn zoon Freek. De oude 
onderhoudsschilder van het veldlab 

Dagvangst van 18 10 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Heggemus 1 1
Koolmees 3 3

Koperwiek 14 4 18
Merel 10 10
Pimpelmees 33 6
Putter 2 2
Rietgors 4 4
Roodborst 313 16
Sijs 10 10
Staartmees 1 1

Tjiftjaf 5 5
Vink 18 18
Winterkoning 43 7
Zanglijster 2 2

Zwartkop 6 1 7

Totaal: 91 14
Aantal soorten:15

Dagverslag

1 4 110

7:30 19:30 Judith, Thea,,Judith,Klaas,Teo en Henk.

Vandag begon het met een kleine eerste ronde maar het liep de  gehele dag mooi door met vogels zodat de totaal teller 
op 110 stuks eindigde. Met de boot van half tien kwam Karin, een dochter van Thea en Klaas, ons met een bezoek 
vereren ze is met de laatste boot weer vertrokken.
Het weer was vandaag in tegenstelling tot gisteren bijzonder rustig met nauweliiks en zuchtje wind in het Glop en zelfs in 
de middag nog een zonnetje.
It was voor ons onze laatste ringdag voor deze week maar ook voor dit jaar. Wij hadden een heel mooie week met een 
leuk vangresultaat al bleef een koperwiek inval uit maar deze wensen wij onze opvolgers toe.

Met de hartelijke groet uit het Glop

Judith,Thea,Klaas,Teo en Henk.

P.S.

Dit is niet voor de website: Wij hebben een probleem met het invoeren van een nieuwe ringserie van 3,3 mm voor 
koperwieken. Deze staan wel in de voorraad geboekt maar de nummers komen niet in beeld ook niet na we de serie 
geactiveerd hebben. Wij hebben ze ingeboet via de foutmelding vandaar de  foutmeldingen in het verslag. Wie kan ons 
de oplossing mailen??????????????????????????

Gr. Henk

Van tot: Aanwezig:

vrijdag 18 oktober 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 19 10 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Goudhaantje 1 1
Grote bonte specht 1 1

Heggemus 22 4
Keep 1 1
Koolmees 16 7
Koperwiek 14 14
Merel 10 10
Pimpelmees 11 2
Rietgors 5 5
Roodborst 420 24

Sijs 110 11
Staartmees 1 1
Tjiftjaf 23 5
Vink 7 7

Vuurgoudhaantje 2 2
Winterkoning 11 2
Zanglijster 17 8
Zwartkop 9 9

Totaal: 100 14
Aantal soorten:18

Dagverslag

114

7:30 Henk Luten, Ardie Noorman en Wim Fokker

Koperwieken en zo.,
Om 11.30u loste Ardie de ploeg van Henk Luten af. Het liep de hele dag een beetje door met vogels.
Om 13.30u arriveerde de familie Fokker. Even later kwam Joh. Kooistra (89) op bezoek met zijn zoon Freek. De oude 
onderhoudsschilder van het veldlab was getuige van diverse vogels en er was ruimte voor enkele anecdotes uit de oude 
doos. Gerard Glerum kwam nog langs met een kleinzoon en we konden constateren dat de appel hier niet ver van de 
boom viel, want de kleinzoon bleek al een enthousiaste vogelaar, die de soorten al aardig kent. In de loop van de middag 
begon het een beetje te regenen en de vangsten vielen nagenoeg stil.
De laatste ronde leverde nog 5 vogels op. Opvallend was het relatief grote aandeel adulten bij koperwiek en merel.
Ardie Noorman, Wim, Ellen, Maartje en Tijmen Fokker en Jochem

Van tot: Aanwezig:

zaterdag 19 oktober 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort
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was getuige van diverse vogels en er was ruimte voor enkele anecdotes uit de oude doos. Gerard 
Glerum kwam nog langs met een kleinzoon en we konden constateren dat de appel hier niet ver van de 
boom viel, want de kleinzoon bleek een enthousiaste vogelaar, die de soorten al aardig kent. In de loop 
van de middag begon het een beetje te regenen en de vangsten vielen nagenoeg stil. De laatste ronde 
leverde nog vijf vogels op. Opvallend was het relatief grote aandeel adulten bij Koperwiek en Merel.
Ardie Noorman, Wim, Ellen, Maartje en Tijmen Fokker en Jochem

Zondag 20 oktober 2013
Zacht herfstweer
Zaterdagavond heeft het flink 
geregend. Er kon 10 mm uit de 
regenmeter worden afgetapt. Om 
22.30 uur was het weer droog en 
heeft Wim de bladeren die met de 
regen mee naar beneden kwamen 
uit de netten gehaald. Het was een 
heldere lichte nacht. In de ochtend 
was de hemel weer verduisterd door 
een gesloten wolkendek. De eerste 
ronde leverde een mooi resultaat 
op van 22 verse vogels. Hierna 
namen de rondetotalen flink af. Om 
16.00 uur kwam er nog een klein 
buitje over en een jagende roofpiet 
zorgde voor een kleine opleving 
in de aantallen. Aan het eind van 
de middag ging de zon uitbundig 
schijnen, het werd zowaar BBQ-
weer. ’s Ochtends kwam Gea op bezoek met een buurvrouw. De excursie bestond uit vijf adulten 
en drie juvenielen, waaronder een oud-eilander met zijn vrouw, Dick Benedictus, neef van Symen 
Deuzeman. Dick ging vroeger ook al mee op excursie met de Insp. Boelensschool naar de ringerij in de 
Eendenkooi, ten tijde van wijlen Harm Vonk. De reacties waren zeer positief, mede door een leuk palet 
aan vogels dat we konden laten zien. De vriend van Thijmen werd door zijn ouders en zusje opgehaald, 
dus morgen zal het stil zijn in het Glop. De laatste ronde leverde nog zeven vogels op. Verder waren er 
geen bijzonderheden.
NoormanFokker@Groene Glop

Maandag 21 oktober 2013
Stug doorgaan
Na een heldere nacht kwamen juist 
voor het licht worden een aantal 
buien over het eiland. In totaal viel 
er tussen 7.30 en 9.00 uur 5 mm. 
Dat was dus stug doorlopen. Na 
de regen restte een grote oogst 
aan blad waar we met tussenpozen 
de hele ochtend druk mee zijn 
geweest. De vangst was de gehele 
dag zeer matig. Aan het eind van 
de ochtend kwamen nog diverse 
lieden aanwaaien, Freek Kooistra, 
Enno Ebels, Christiaan Bot met 
juveniel en Henk Lichtenbeld met 
twee juvenielen. Vanwege het totaal 
ontbreken van vogels werden er 
diverse oude koeien uit de sloot 
gehaald. In de polder geen geluid van grote groepen Brandganzen maar van boeren die de maïs aan 
het binnenhalen zijn. Het is ook elders op het eiland rustig met zangvogels. Tijdens de laatste ronde 
vlogen bij het voormalige meteoveldje twee Houtsnippen over. Het dagtotaal bleef uiteindelijk op 

Dagvangst van 20 10 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Boomkruiper 1 1
Goudhaantje 2 2

Heggemus 3 3
Koolmees 8 8
Koperwiek 1 1
Merel 5 5
Pimpelmees 41 5
Rietgors 11 2
Roodborst 113 14
Sijs 3 3

Staartmees 21 3
Tjiftjaf 4 4
Vink 6 6
Vuurgoudhaantje 1 1

Waterral 5 5
Winterkoning 32 5
Zwartkop 13 13

Totaal: 67 14
Aantal soorten:17

Dagverslag

81

7:30 19:30 Ardie Noorman en Wim Fokker

Zacht herfstweer.
Zaterdagavond heeft het flink geregend. Er kon 10 mm uit de regenmeter worden afgetapt. Om 22.30 uur was het weer 
droog en heeft Wim de bladeren die met de regen mee naar beneden kwamen uit de netten gehaald. Het was een 
heldere lichte nacht. In de ochtend was de hemel weer verduisterd door een gesloten wolkendek. De eerste ronde leverde 
een mooi resultaat op van 22 verse vogels. Hierna namen de rondetotalen flink af. Om 4 uur kwam er nog een klein buitje 
over en een jagende roofpiet zorgde voor een kleine opleving in de aantallen. Aan het eind van de middag ging de zon 
uitbundig schijnen, het werd zowaar BBQ-weer.
''s Ochtends kwam Gea op bezoek met een buurvrouw. De excursie bestond uit 5 adulten en 3 juvenielen, waaronder een 
oud-eilander met zijn vrouw; Dick Benedictus, neef van Symen Deuzeman. Dick ging vroeger ook al mee op excursie met 
de Insp. Boelensschool naar de ringerij in de eendenkooi, ten tijde van wijlen Harm Vonk.
De reacties waren zeer positief, mede door een leuk palet aan vogels wat we konden laten zien. De vriend van Thijmen 
werd door zijn ouders en zusje opgehaald, dus morgen zal het stil zijn in het Glop.
 De laatste ronde leverde nog 7 vogels op. Verder waren er geen bijzonderheden.

NoormanFokker@Groene Glop

Van tot: Aanwezig:

zondag 20 oktober 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 21 10 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Heggemus 12 3
Houtsnip 1 1

Koolmees 2 2
Koperwiek 4 4
Merel 5 5
Pimpelmees 12 3
Rietgors 4 4
Roodborst 46 10
Tjiftjaf 1 1
Vink 2 2

Vuurgoudhaantje 12 3
Waterral 7 7
Winterkoning 1 1
Zanglijster 1 1

Zwartkop 3 3

Totaal: 41 9
Aantal soorten:15

Dagverslag

50

7:30 Wim Fokker, Ardie Noorman

Stug doorgaan.

Na een heldere nacht kwamen juist voor het licht worden een aantal buien over het eiland. In totaal viel er tussen half 
acht en negen uur 5 mm. Dat was dus stug doorlopen. Na de regen rest een grote oogst aan blad waar we met 
tussenpozen de hele ochtend druk mee zijn geweest. De vangst was de gehele dag zeer matig. Aan het eind van de 
ochtend kwamen nog diverse lieden aanwaaien, Freek Kooistra, Enno Ebels, Christiaan Bot met juveniel en Henk 
Lichtenbeld met twee juvenielen. Vanwege het totaal ontbreken van vogels werden er diverse oude koeien uit de sloot 
gehaald.
In de polder geen geluid van grote groepen brandganzen maar van boeren die de mais aan het binnen halen zijn. 
Het is ook elders op het eiland rustig met zangvogels. Tijdens de laatste ronde vlogen bij het voormalige Meteoveldje 
twee Houtsnippen over.
Het dagtotaal bleef uiteindelijk op precies 50 steken. Zolang de wind uit ZZW blijft komen zullen de aantallen aan de lage 
kant blijven.

Groet uit een weer wat natter Groene Glop.
Wim en Ardie

Van tot: Aanwezig:

maandag 21 oktober 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort
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precies 50 steken. Zolang de wind 
uit ZZW blijft komen zullen de 
aantallen aan de lage kant blijven.
Groet uit een weer wat natter 
Groene Glop, Wim en Ardie

Dinsdag 22 oktober 2013
We gaan verder waar we gebleven 
waren
De dag begon met een heldere 
zonsopgang en met het geluid 
van maïs hakselende buren op de 
achtergrond. De Brandganzen waren 
ternauwernood nog hoorbaar boven 
dit geluid uit. De vogels lieten zich 
niet echt zien. Overdag waren er 
meer bezoekers dan vogels leek 
het wel. In totaal hebben we 17 
soorten door onze handen laten 
gaan en ook vandaag hebben we 
precies de 50 volgemaakt. Er waren 
geen ornithologische waarnemingen 
van enig belang te melden dus we 
houden het vanavond kort met het 
dagverslag. In de avondwarmte 
zitten we het dagverslag te typen. 
Het valt op dat er nu meer muggen 
zijn dan in de zomer.
Groet, Wim, Ardie en Koos

Woensdag 23 oktober 2013
‘t Is herfst, ‘t is herfst, de blaadjes 
vallen...
Tijdens de eerste ronde werden we 
overvallen door wolken... blad en 
de nodige Waterrallen. In net 8 hing 
een vrouwtje Zwartkop met een 
misvormde snavel, wel met vet 4! 
Om 9.00 uur arriveerde een eerste 
groep leden van de JNM, bestaande 
uit zeer enthousiaste jongelieden. We konden een mooi palet vogels laten zien, echter voornamelijk 
Waterrallen. Eindelijk lukte de truc met Koolmees en de rozengeur weer eens volledig.
Daarna arriveerde een tweede, iets kleinere groep jeugdbonders; niet minder enthousiast. Onze 

Dagvangst van 22 10 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Boomkruiper 1 1
Goudhaantje 3 3

Heggemus 4 4
Houtsnip 1 1
Koperwiek 5 5
Merel 16 7
Pimpelmees 2 2
Rietgors 1 1
Roodborst 13 4
Sijs 5 5

Staartmees 2 2
Tjiftjaf 1 1
Vink 3 3
Vuurgoudhaantje 11 2

Waterral 1 1
Winterkoning 1 1
Zwartkop 7 7

Totaal: 41 9
Aantal soorten:17

Dagverslag

50

8:00 20:00 Wim Fokker en Ardie Noorman

We gaan verder waar we gebleven waren.
l
De dag begon met een heldere zonsopgang met het geluid van maishakselende buren op de achtergrond. De 
brandganzen waren ternauwernood nog hoorbaar boven dit geluid uit.
De vogels lieten zich niet echt zien. Overdag waren er meer bezoekers dan vogels leek het wel. In totaal hebben we 17 
soorten door onze handen laten gaan. We hebben precies de 50 volgemaakt.
Er waren geen ornithologische waarnemingen van enig belang te melden dus we houden het vanavond kort mete het 
dagverslag.
In de avondwarmte zitten we het dagverslag te typen. Het valt op dat er nu meer muggen zijn dan in de zomer.

Groet, 
Wim, Ardie en Koos.

Van tot: Aanwezig:

dinsdag 22 oktober 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 23 10 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Goudhaantje 3 3
Heggemus 12 3

Koolmees 24 6
Koperwiek 2 2
Merel 3 3
Pimpelmees 1 1
Rietgors 2 2
Roodborst 33 6
Sijs 2 2
Staartmees 6 6

Tjiftjaf 1 1
Vink 1 1
Waterral 114 15
Winterkoning 1 1

Zwartkop 6 6

Totaal: 50 8
Aantal soorten:15

Dagverslag

58

8:00 19:30 Wim, Ardie en Koos

t Is herfst, 't is herfst; de blaadjes vallen...

De eerste ronde werden we overvallen door wolken----------blad en de nodige waterrallen. In net 8 hing een zwartkop met 
een misvormde snavel, wel met vet 4!! (zie foto) Om 09.00uur arriveerde een eerste groep leden van de JNM, bestaande 
uit zeer enthousiaste jongelieden. We konden een mooi palet vogels laten zien; echter vnl. waterrallen. Eindelijk lukte de 
truc met koolmees en de rozengeur weer eens volledig. Daarna arriveerde een 2e, iets kleinere groep jeugdbonders; niet 
minder enthousiast. Onze voorzitter liet het excursiedeel over aan Koos en Ardie, terwijl hij zich opofferde om blad en een 
enkele vogel te verwijderen.
Sectie 6 werd gesloten in de loop van de dag.
Om 14,00 uur was er de reguliere excursie, bestaande uit 14 adulten en  9 juvenielen. Ook deze konden getuige zijn van 
een leuk assortiment aan vogels. Er werden nog  5 ringstrengen gesponsord.
De wind begint aardig door te zetten aan het eind van de middag en nijgt naar een halve storm uit het Zuiden. De laatste 
ronde levert nog 2 vogelen op.

Groet uit een winderig Groen Glop. (en dat komt niet door de bruine bonen :-))

Wim, Ardie en Koos

Van tot: Aanwezig:

woensdag 23 oktober 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort
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voorzitter liet het excursiedeel over aan Koos en Ardie, terwijl hij zich opofferde om blad en een 
enkele vogel te verwijderen. Sectie 6 werd gesloten in de loop van de dag. Om 14.00 uur was er de 
reguliere excursie, bestaande uit 14 adulten en 9 juvenielen. Ook deze konden getuige zijn van een 
leuk assortiment aan vogels. Er werden nog vijf ringstrengen gesponsord. De wind begint aardig 
door te zetten aan het eind van de middag en neigt naar een halve storm uit het zuiden. De laatste 
ronde levert nog twee vogels op. Groet uit een winderig Groene Glop (en dat komt niet door de bruine 
bonen...).  
Groet, Wim, Ardie en Koos

Donderdag 24 oktober 2013
Van minder dan niks naar iets meer
In de ochtend moesten we het hebben van de Waterral qua aantallen. De rest van de dag keutelde het 
een beetje door. We hebben de netten in de paardenwei na de harde wind van gisteren ontdaan van de 
in grote getale achtergebleven eikenbladeren. We hebben opmerkelijk veel adulten gevangen vandaag. 
De Fitis die we vandaag vingen was behoorlijk bleek. Deze hebben we dan ook bemonsterd voor een 
DNA-sample. De avondronde leverde nog wat Koperwieken en Merels op. We wachten in spanning af 
of er morgen aankomst is. Het is op dit moment een heldere koude avond met op de achtergrond het 

geluid van het binnenhalen van de 
maïs.
Groet, Wim, Ardie en Koos

Vrijdag 25 oktober 2013
Niet het vele is goed... maar het goede is veel!!
Vol verwachting begonnen we als witte pieten 
aan onze ronden. Van grote aankomst was 
geen sprake. Met rondjes van 3-5 vogels 
vulden we de dag, totdat om 13.30 een 
krent voor Koos zijn neus het net in vloog. 
Drie kopstreepjes en een citroengele stuit!! 
Voor Koos een nieuwe handsoort. Een 
Pallas’ Boszanger. Deze kreeg de complete 
behandeling, ringen fotograferen en DNA 
bemonsteren.
Twee rondjes later moest Koos een sprintje 
trekken om een Sperwer uit het net te 
halen. Verder bleef het erg rustig en was er 
tussendoor nog even tijd om ONAD2 alvast 
een stukje van schutkleur te voorzien. In de 
slotronde nog een paar vinken en dat werd de 
hoofdsoort voor vandaag.
Wim en Koos

Dagvangst van 24 10 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Fitis 1 1
Goudhaantje 1 1

Heggemus 12 3
Koolmees 2 2
Koperwiek 8 8
Merel 9 9
Pimpelmees 1 1
Rietgors 4 4
Roodborst 23 5
Sijs 2 2

Staartmees 31 4
Vink 13 4
Waterral 17 8
Winterkoning 2 2

Zanglijster 1 1
Zwartkop 18 9

Totaal: 53 11
Aantal soorten:16

Dagverslag

64

8:00 19:00 Wim, Ardie en Koos

Van minder dan niks naar iets meer.
In de ochtend moesten we het hebben van de Waterral qua aantallen. De rest van de dag keutelde het een beetje door. 
We hebben de netten na de harde wind van gisteren in de paardenwei ontdaan van de in grote getale achtergebleven 
eikenbladeren. We hebben opmerkelijk veel adulten gevangen vandaag. De Fitis die we vandaag vingen was behoorlijk 
bleek. Deze hebben we dan ook bemonsterd voor een DNA-sample. De avondronde leverde nog wat Koperwieken en 
Merels op. We wachten in spanning af of er morgen aankomst is.
Het is op dit moment een heldere koude avond met op de achtergrond het geluid van het binnenhalen van de mais.

Groet,
Wim, Ardie en Koos

Van tot: Aanwezig:

donderdag 24 oktober 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort
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Week 44

Zaterdag 26 oktober 2013
De zon schijnt over de polder, de 
mais zit in de kuil en we kijken weer 
over de hele polder uit
We ariveren met de boot van 9.30 
uur uit Lauwersoog. De boot zat 
afgeladen vol (niet met pakjes) met 
dagjesmensen, harde lopers voor 
de Monnikenrun en toeschouwers. 
Zelfs het benedendek was gevuld. 
De koffie smaakte er niet minder 
om. Om 10.30-11.00 uur nemen 
we het over van Ardi die tijdelijk de 
honneurs waarneemt. De moed is 
goed, de verwachtingen hoog en de 
flessen nog vol. De eerste rondes 
tot aan de middag leveren elke keer 
toch wat vogels op. Onder andere een terugvangst Waterral en een Vink uit 2009 die in de tussentijd 
niet eerder terug is geweest. Het is echter stil op het eiland, op het gegak van de Brandganzen in 
de polder na. Wel worden door vogelaars nog één of twee Pallas’ Boszangers gezien ten noorden 
van het dorp, die echter niet afzakken richting de ringbaan. Barbara heeft ons nog bijgepraat en is 
vervolgens op jacht gegaan naar de Pallas’, helaas zonder resultaat. De stilte rond het Glop brengt 
ons enkele rondjes van nul of één vogel en een toenemende windkracht. De berichten geven echter 
nog geen zware wind aan, we laten de netten vooralsnog open om morgen de eerste ronde niet te 
missen. Hanneke, Angelien en Anne komen bruine bonen eten waarvan uiteindelijk genoeg overblijft 
om een hele rallenkooi tot aan het dak mee te vullen. We sluiten af en lopen vanavond nog een 
eindronde. De kop is er af!
Groet, Bert, Arjen, Hielke en Vera

Zondag 27 oktober 2013
Fall: the season of the year that comes after summer and before winter; autumn
We beginnen vroeg door het verzetten van de klok. De eerste rondjes leveren echter weinig op. 
Het weer wordt al onstuimiger met een aantal fikse buien. De vogels laten zich dan ook maar 
beperkt zien. Om 11.00 uur besluiten we de bossecties maar alvast dicht te zetten, het aandeel 
blad neemt te veel de overhand. Na nog een bui om 13.00 uur sluiten we ook maar (alvast) de rest 
van de baan, aangezien we dit anders toch ‘s avonds wilden doen. Wel worden de rallenkooien nog 

Dagvangst van 25 10 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Heggemus 1 1
Koolmees 3 3
Koperwiek 2 2
Merel 17 8
Pallas' boszanger 1 1
Pimpelmees 1 1
Rietgors 3 3
Roodborst 32 5
Sijs 1 1
Sperwer 1 1
Vink 9 9
Waterral 8 8
Winterkoning 2 2
Zwartkop 13 4

Totaal: 36 13
Aantal soorten:14

Dagverslag
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8:30 19:00 Wim, koos

Niet het vele is goed…… , maar het goede is veel!!

Vol verwachting begonnen we als witte pieten aan onze ronden. Van grote aankomst was geen sprake. Met rondjes van 3-
5 vogels vulden we de dag, totdat om half twee een krent voor Koos zijn neus het net in vloog. Drie kopstreepjes en een 
citroengele stuit!! Voor Koos een nieuwe handsoort. De Pallas' Boszanger. Deze kreeg de complete behandeling, Ringen 
fotograveren en DNA bemonsteren. Twee rondjes later moest Koos een sprintje trekken om een Sperwer uit het net te 
halen. Verder bleef het erg rustig en was er tussendoor nog even tijd om ONAD2 alvast een stukje van schutkleur te 
voorzien.
In de slotronde nog een paar vinken en dat werd de hoofdsoort voor vandaag.

Wim en Koos

Van tot: Aanwezig:

vrijdag 25 oktober 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 26 10 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Heggemus 12 3
Koolmees 1 1
Koperwiek 1 1
Merel 3 3
Pimpelmees 1 1
Rietgors 2 2
Roodborst 11 2
Sijs 2 2
Tjiftjaf 1 1
Vink 16 7
Waterral 21 3
Winterkoning 21 3

Totaal: 21 8
Aantal soorten:12

Dagverslag

29

8:30 19:00 ochtend: Ardie, Wim, Koos; middag Bert, Arjen, Hielke en Vera

De zon schijnt over de polder, de mais zit in de kuil en we kijken weer over de hele polder uit.

We ariveren met de boot van 09.30 uur uit Lauwersoog. De boot zat afgeladen vol (niet met pakjes) met dagjesmensen, 
harde lopers voor de Monniken-run en toeschouwers. Zelfs het benedendek was gevuld. De koffie smaakte er niet minder 
om.

Om 10.30-11.00 uur nemen we het over van Ardi die tijdelijk de honeurs waarneemt. De moed is goed, de verwachtingen 
hoog en de flessen nog vol. De eerste rondes tot aan de middag leveren elke keer toch wat vogels op. Onder andere een 
terugvangst waterral en een vink uit 2009 die in de tussentijd niet eerder terug is geweest. Het is echter stil op het eiland, 
op het gegak van de brandganzen in de polder na. Wel worden door vogelaars nog één of twee pallas bz gezien ten 
noorden van het dorp, die echter niet afzakken richting de ringbaan. Barbara heeft ons nog bijgepraat en is vervolgens op 
jacht gegaan naar de pallas, helaas zonder resultaat.

De stilte rond het Glop brengt ons enkele rondjes van nul of één vogel en een toenemende windkracht. De berichten 
geven echter nog geen zware wind aan, we laten de netten vooralsnog open om morgen de eerste ronde niet te missen.

Hanneke, Angelien en Anne komen bruine bonen eten waarvan uiteindelijk genoeg overblijft om een hele rallenkooi tot 
aan het dak mee te vullen. We sluiten af en lopen vanavond nog een eindronde. De kop is er af!

Bert, Arjen, Hielke en Vera

Van tot: Aanwezig:

zaterdag 26 oktober 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort
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gecontroleerd. Omdat de netten 
inmiddels dicht zijn, gebruiken 
we de tijd voor nuttige zaken. 
Arjen wandelt via de Reddingsweg 
naar het strand en ziet daar 10 
Sneeuwgorzen. Ook Bert wandelt 
via de Reddingsweg naar het strand 
en ziet daar 10 Sneeuwgorzen 
(waarschijnijk dezelfde). Bert ziet 
ook nog een Slechtvalk, Sperwer 
en Buizerd. Op het eiland is nog 
wel aardig wat activiteit van vogels, 
groepjes mezen, Koperwieken en 
Kramsvogels vliegen van beschutting 
naar beschutting. We wachten het 
weer van morgen lijdzaam af, het was ons in ieder geval een genoegen te mogen ringen op het Glop de 
afgelopen jaren...

Maandag 28 oktober 2013
Never in de field of the Glop was so much owed by so many to so few...
De dag begint ontspannen want de netten zitten dicht. Wel de rallenkooien gecontroleerd zonder 
resultaat. Na het ontbijt begint de spanning op te lopen over wat de dag gaat brengen, het eerste 
stormnieuws begint binnen te druppelen. Vooralsnog lijkt het allemaal mee te vallen. Arjen gaat om 
10.00 uur naar het strand dat uitgestorven is, maar mooi beelden geeft met wolken, zon, harde wind, 
stuivend zand en enkele Drieteenstrandlopers. De windkracht neemt nog steeds toe en de verwachting 
lijkt ook dat het nog harder zal worden, gezien de waarden bij de buureilanden. Rond 12.00 uur wordt 
het ook hier behoorlijke chaos en gaan de eerste bomen tegen de vlakte. Dit merken we eigenlijk pas 
door het kabaal van de stellingkast die omver gaat door de berk bij de voordeur (die de geluidskabel 
die vastzit aan de stellingkast meetrekt).
Daarna wordt het behoorlijk heftig met meer bomen die om gaan, waarvan eentje net te kort is om 

Dagvangst van 27 10 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Keep 1 1
Pimpelmees 1 1
Rietgors 1 1
Roodborst 2 2
Sijs 1 1
Staartmees 1 1
Tjiftjaf 1 1
Vernietigd 1
Vink 7 7
Zwartkop 1 1

Totaal: 15 1
Aantal soorten:10

Dagverslag

17

7:30 13:00 Bert, Arjen, Hylke, Vera

Fall: the season of the year that comes after summer and before winter; autumn.

We beginnen vroeg door het verzetten van de klok. De eerste rondjes leveren echter weinig op. Het weer wordt al 
onstuimiger metr een aantal fikse buien. De vogels laten zich dan ook maar beperkt zien. Om11.00 uur besluiten we de 
bossecties maar alvast dicht te zetten, het aandeel blad neemt te veel de overhand. Na nog een bui om 13.00 uur sluiten 
we ook maar (alvast) de rest van de baan, aangezien we dit anders toch 's avonds wilden doen. Wel worden de 
rallenkooien nog gecontroleerd.

Omdat de netten inmiddels dicht zijn, gebruiken we de tijd voor nuttige zaken. Arjen wandelt via de Reddingsweg naar het 
strand en ziet daar 10 sneeuwgorzen. Ook Bert wandelt via de Reddingsweg naar het strand en ziet daar 10 
sneeuwgorzen (waarschijnijk dezelfde). Bert ziet ook nog een slechtvalk, sperwer en buizerd. Op het eiland is nog wel 
aardig wat activiteit van vogels, groepjes mezen, koperwieken en kramsvogels vliegen van beschutting naar beschutting. 

We wachten het weer van morgen lijdzaam af, het was ons iig een genoegen te mogen ringen op het Glop de afgelopen 
jaren….

Groet,
Bert, Arjen, Hylke en Vera

Van tot: Aanwezig:

zondag 27 oktober 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort
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de nieuwe keet te raken (moeten we toch nog schilderen). Van 
het Glop zelf laat de daklijst bovenaan los en de kistdeksels 
buiten zijn aan het klapperen. De landelijk maximaal gemeten 
windsnelheid ligt uiteindelijk bij ons voor de kust (zie kaartje).
Wanneer de wind wat lijkt te luwen inspecteren we de baan, 
die het wonderlijk genoeg goed doorstaan heeft. Liggen in het 
bos rondom de baan zeker 15 bomen om, geen enkele ligt over 
de baan. Op enkele plekken wel wat overhangende takken, 
maar die zijn snel weggezaagd. In het dorp is de schade echter 
aanzienlijk, zeker 60 bomen om en veel huizen met kapotte 
daken (sommige missen een half dak). Zelfs oude eilanders 
kunnen zich dergelijke heftigheid niet heugen. 

Nu het rustig is geworden, zetten we vanaf 16.45 uur de secties 3, 4 en 5 (excl. de dwarsnetten 
op). Dit levert eveneens twee Merels op! Geen nuldagje dus. Na het eten nog de secties 7 en 8 open 
gedaan, zodat we alweer aardig op oorlogssterkte zijn.
Groet, Bert, Arjen, Hielke en Vera

Dinsdag 29 oktober 2013
Beheerdag (die hebben we dus al 
gehad voor dit jaar...)
Vroeg uit de veren om de naar 
verwachting doorbuigende netten 
te legen. In totaal vier vogels... 
Na een vroege koffie beginnen we 
met het opruimen van de schade 
en het openzetten van de rest van 
de netten. Dit wordt dan ook de 
belangrijkset activiteit van de rest 
van de dag. Het uithalen van de 
elzenproppen, elzenproppen, takken, 
elzenproppen, bladeren, eikeldopjes 
en elzenproppen. Om circa 13.00 uur 
kan sectie 2 schoon worden opgeleverd. Vervolgens om 15.00 uur sectie 5 en 9 en om 16.30 uur sectie 
1 en grotendeels 6. In sectie 6 moet nog wat gezaagd worden in een berk en een eik om de netten op 
te kunnen zetten. Door de continue activiteit op de baan weinig rondjes en vogels, maar geen nul. Op 
het eiland zit echter genoeg potentieel, dus wellicht morgen. 
Arjen zag gisteren bij boerderij 
Florida nog een zomertortel (spec.?) 
(als gevolg van Bft 11 was ie erg 
snel erg ver weg...). Vandaag nog 
weer gezocht, maar nog niets terug 
kunnen vinden. In het dorp nog 
steeds veel activiteit als nasleep van 
gisteren. De wegen zijn weer vrij, 
maar de schade nog niet hersteld.
Groet, Bert en Arjen

Woensdag 30 oktober 2013
Dit is niet het einde, dit is niet eens 
het begin van het einde, dit is het 
einde van het begin...
Het voelt als de eerste volwaardige 

Dagvangst van 28 10 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Merel 2 2

Totaal: 2
Aantal soorten:1

Dagverslag

2

16:4 17:30 Bert, Arjen (Hylke en Vera vertrekken om 16.30 uur)

Never in de field of the glop was so much owed by so many to so few….

De dag begint ontspannen want de netten zitten dicht. Wel de rallenkooien gecontroleerd zonder resultaat. Na het ontbijt 
begint de spanning op te lopen over wat de dag gaat brengen, het eerste stormnieuws begint binnen te druppelen. 
Vooralsnog lijkt het allemaal mee te vallen. Arjen gaat om 10.00 uur naar het strand dat uitgestorven is, maar mooi 
beelden geeft met wolken, zon, harde wind, stuivend zand en enkele drieteenstrandlopers. 

De windkracht neemt nog steeds toe en de verwachting lijkt ook dat het nog harder zal worden gezien de waarden bij de 
buureilanden. Rond 12.00 uur wordt het ook hier behoorlijke chaos en gaan de eerste bomen tegen de vlakte. Dit merken 
we eigenlijk pas door het kabaal van de stellingkast die omver gaat door de berk bij de achteruitgang (die de geluidskabel 
omtrekt). Daarna wordt het behoorlijk heftig met meer bomen die om gaan, waarvan eentje net te kort is om de nieuwe 
keet te raken (moeten we toch nog schilderen). Van het Glop zelf laat de daklijst bovenaan los en de kistdeksels buiten 
zijn aan het klapperen. De landelijk maximaal gemeten windsnelheid ligt uiteindelijk bij ons voor de kust (zie kaartje).

Wanneer de wind wat lijkt te luwen inspecteren we de baan, die het wonderlijk genoeg goed doorstaan heeft. Liggen in 
het bos rondom de baan zeker 15 bomen om, geen enkele ligt over de baan. Op enkele plekken wel wat overhangende 
takken, maar die zijn snel weggezaagd. In het dorp is de schade echter aanzienlijk, zeker 60 bomen om en veel huizen 
met kapotte daken (somigen missen een half dak). Zelfs oude eilanders kunnen zich dergelijke heftigheid niet heugen.

Nu het rustig is geworden, zetten we vanaf 16.45 uur de secties 3, 4 en 5 (excl. De dwarsnetten op). Dit levert eveneens 
twee merels op! Geen nul-dagje dus. Na het eten nog de secties 7 en 8 open gedaan, zodat we alweer aardig op 
oorlogssterkte zijn.

Van tot: Aanwezig:

maandag 28 oktober 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 29 10 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Heggemus 2 2
Merel 3 3
Rietgors 3 3
Roodborst 1 1
Staartmees 6 6
Tjiftjaf 1 1
Waterral 1 1
Winterkoning 51 6
Zanglijster 1 1
Zwartkop 1 1

Totaal: 19 6
Aantal soorten:10

Dagverslag

25

7:30 19:00 Bert, Arjen

Beheerdag (die hebben we dus al gehad voor dit jaar….)

Vroeg uit de veren om de naar verwachting doorbuigende netten te legen. In totaal vier vogels. Na een vroege koffie 
beginnen we met het opruimen van de schade en het openzetten van de rest van de netten. Dit wordt dan ook de 
belangrijkset activiteit van de rest van de dag. Het uithalen van de elzenproppen, elzenproppen, takken, elzenproppen, 
bladeren, eikeldopjes en elzenproppen. Om ca. 13.00 uur kan sectie 2 schoon worden opgeleverd. Vervolgens om 15.00 
uur sectie 5 en 9 en om 16.30 uur sectie 1 en grotendeels 6. In sectie 6 moet nog wat gezaagd worden in een berk en 
een eik om de netten op te kunnen zetten. Door de continue activiteit op de baan weinig rondjes en vogels, maar geen 
nul. Op het eiland zit echter genoeg potentieel, dus wellicht morgen. 

Om 17.00 uur schalt weer het koperwiekgeluid over de baan.

Arjen zag gisteren bij boerderij Florida nog een zomertortel (spec.?) (agv Bft 12 was ie erg snel erg ver weg). Vandaag 
nog weer gezocht, maar nog niets terug kunnen vinden.
In het dorp nog steeds veel activiteit als nasleep van gisteren. De wegen zijn weer vrij, maar de schade nog niet hersteld.

Van tot: Aanwezig:

dinsdag 29 oktober 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 30 10 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Heggemus 1 1
Keep 1 1
Koolmees 21 3
Koperwiek 9 9
Merel 14 5
Roodborst 31 4
Staartmees 1 1
Tjiftjaf 1 1
Vink 18 9
Waterral 2 2
Zwartkop 2 2

Totaal: 27 11
Aantal soorten:11

Dagverslag

38

7:45 18:30 Bert, Arjen

Dit is niet het einde, dit is niet eens het begin van het einde, dit is het einde van het begin...

Het voelt als de eerste volwaardige ringdag, we hebben de hele dag en de hele dag alle netten. Dit levert dan ook direct 
een ruim pallet aan vogels op. In alle secties vangen we vogels. De dag rommelt door met waterral, keep, en een enkele 
koperwiek. We doen nog wat zaag- en knipwerk op en rond de baan zodat het weer veiliger en ruimer te betreden is. 
Boven de paardenwei vliegt een appelvink en boven het Glop een grote wolk kramsvogels (ca. 250). Geen van hen komt 
laag genoeg voor een vangst. Bert ziet een (geringde) houtsnip op het pad bij sectie 3, maar daar bijft het bij. Hanneke en 
Anne bakken een appeltaart. De schemer brengt een klein piekje van merels en koperwieken, waarmee we een 
weekrecord halen (toch ruim 45% van het weektotaal van Gerrit). We zijn dan ook blij met dit aantal.

Bijgevoegd nog twee illustraties van de storm van maandag.

Groet,
Bert en Arjen

Van tot: Aanwezig:

woensdag 30 oktober 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort
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ringdag, we hebben de hele dag en de hele dag alle netten. Dit levert dan ook direct een ruim pallet 
aan vogels op. In alle secties vangen we vogels. De dag rommelt door met Waterral, Keep en een 
enkele Koperwiek. We doen nog wat zaag- en knipwerk op en rond de baan zodat het weer veiliger en 
ruimer te betreden is. Boven de paardenwei vliegt een Appelvink en boven het Glop een grote wolk 
Kramsvogels (ca. 250). Geen van hen komt laag genoeg voor een vangst. Bert ziet een (geringde) 
Houtsnip op het pad bij sectie 3, maar daar bijft het bij. Hanneke en Anne bakken een appeltaart. De 
schemer brengt een klein piekje van Merels en Koperwieken, waarmee we een weekrecord halen (toch 
ruim 45% van het weektotaal van Gerrit). We zijn dan ook blij met dit aantal.
Bert, Arjen, Hielke en Vera

Donderdag 31 oktober 2013
These men are not for turning
De dag begint grauw, maar de eerste ronde levert wel een Kramsvogel op. Een niet alledaagse soort 
voor het Glop en brengt de moed terug (ter referentie: Kramsvogel: 121 versus Bladkoning: 170). 

Het weer klaart op en het aantal 
vogels gaat omhoog. Elke ronde 
enkele Merels en/of Koperwieken, wat ons doet vermoeden dat we 
de stijgende lijn te pakken hebben. Zeker gezien het potentieel op 
het eiland. Achter sectie 8 vliegt nog een Havik op die even later 
verdwijnt in de polder.
Bert zet de stellingkast weer in elkaar met het betere hamer- en 
timmerwerk en Arjen schildert de westkant van de nieuwe keet. De 
kleur passen we aan op het weer. Boven zee ziet Arjen nog enkele 
Jan-van-genten, Roodkeelduikers en Parelduikers.
In de loop van de middag betrekt de lucht en zakken de vangsten 
behoorlijk terug. De laatste rondes leveren slechts enkele Merels 
op. Gerrit belt nog om ons wat moed in te spreken voor de laatste 
dag. Morgen gaan we proberen het rallengeluid nog aan de praat te 
krijgen.
Groet, Bert en Arjen

Vrijdag 1 november 2013
Alles van waarde is weerloos
De ochtend begint nog net droog, 
maar gedurende de eerste ronde 
start een lichte regen. Deze zet door 
naar gestage neerslag dat doorgaat 
tot ca. 13.00 uur. Met het aantal 
vogels daalt ook ons de moed in de 
(doorweekte) schoenen. De laatste 
dag zou de topper moeten worden, 
maar het doel wordt snel bijgesteld, 

Dagvangst van 31 10 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Koolmees 1 1
Koperwiek 7 7
Kramsvogel 1 1
Merel 16 7
Pimpelmees 2 2
Rietgors 1 1
Roodborst 11 2
Sijs 4 4
Vink 6 6
Winterkoning 1 1
Zwartkop 1 1

Totaal: 26 7
Aantal soorten:11

Dagverslag

33

8:00 18:00 Bert, Arjen

These men are not for turning

De dag begint grauw, maar de eerste ronde levert wel een kramsvogel op. Een niet alledaagse soort voor het Glop en 
brengt de moed terug (ter referentie: kramsvogel: 121 versus bladkoning: 170) . Het weer klaart op en het aantal vogels 
gaat omhoog. Elke ronde enkele merels en/of koperwieken, wat ons doet vermoeden dat we de stijgende lijn te pakken 
hebben. Zeker gezien het potentieel op het eiland. Achter sectie 8 vliegt nog een havik op en verdwijnt in de polder. 

Bert zet de stellingkast weer in elkaar met het betere hamer- en timmerwerk en Arjen schildert de westkant van de 
nieuwe keet. De kleur passen we aan op het weer. Boven zee ziet Arjen nog enkele Jan-van-Genten, roodkeelduikers en 
parelduikers. In de loop van de middag betrekt de lucht en zakken de vangsten behoorlijk terug. De laatste rondes 
leveren slechts enkele merels op. Gerrit belt nog om ons wat moed in te spreken voor de laatste dag. Morgen gaan we 
proberen het rallengeluid nog aan de praat te krijgen.

Groet,
Bert en Arjen

Van tot: Aanwezig:

donderdag 31 oktober 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 01 11 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Koperwiek 1 1
Merel 1 1
Pimpelmees 1 1
Roodborst 11 2
Staartmees 2 2
Tjiftjaf 1 1
Vink 9 9
Zwartkop 2 2

Totaal: 14 5
Aantal soorten:8

Dagverslag

19

8:00 18:30 Bert, Arjen

Alles van waarde is weerloos

De ochtend begint nog net droog, maar gedurende de eerste ronde start een lichte regen. Deze zet door naar gestage 
neerslag dat doorgaat tot ca. 13.00 uur. Met het aantal vogels daalt ook ons de moed in de (doorweekte) schoenen. De 
laatste dag zou de topper moeten worden, maar het doel wordt snel bijgesteld, halen we de 20 vogels? Nee dus, zelfs dat 
is niet haalbaar. We taaien af naar Van de werff voor een afsluitend dagmenu. Het was een memorabele, maar niet 
herhaalbare week.

Adieu, het ga jullie goed!

Bert en Arjen

Van tot: Aanwezig:

vrijdag 1 november 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort
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halen we de 20 vogels? Nee dus, zelfs dat is niet haalbaar. We taaien af naar Van der Werff voor een 
afsluitend dagmenu. Het was een memorabele, maar niet herhaalbare week.  Adieu, het ga jullie goed!
Bert en Arjen

Week 45

Zaterdag 2 november 2013
Wisseldag
Kees en Symen treffen een goed 
gemuste Bert aan. Arjen is met 
de ochtendboot vertrokken. Het is 
een mooie rustige ochtend, ideaal 
vangweer zou je zeggen. Toch 
zijn de vangsten mager, al lijkt er 
enige opleving te zijn bij de eerste 
ronde die de nieuwe ploeg loopt om 
11:00 uur, maar liefst zeven vogels 
bij sectie 2, voornamelijk Vinken 
die komen drinken. Daarna volgen 
enkele nulrondes, maar eenzelfde 
fenomeen biedt zich aan in de 
ronde van 14:00 uur bij het tweede net van sectie 1: vijf Putters! Inmiddels zijn ook de hulptroepen 
gearriveerd en is de vangploeg gereed. Aanvankelijk zou er deze week ook op het wad worden 
gevangen door Stichting Calidris, maar de vooruitzichten van het weer zijn dermate beroerd dat dit 
niet door kan gaan. Wel moet er nog de nodige materialen van het wad worden gesleept en dat doet 
een deel van de vangploeg in de middag. In het Glop blijft het rustig qua vangsten. In totaal worden 
15 verse vogels gevangen en acht terugmeldingen. Barbara assisteert ons op verschillende momenten 
van de dag. De dag was zeer rustig qua weer en wind, maar aan het einde van de middag neemt de 
wind fors toe en begint het ook te regenen. Van Bert vernemen wij dat de wildkaart er weer is in Van 
der Werff. Van die gelegenheid hebben wij dankbaar gebruik gemaakt!
Groeten uit het Glop, Kees en Symen

Zondag 3 november 2013
Stijgende lijn en nieuwe aankomst
De wind is flink aangewakkerd tot zuidwest 7, waar we gedurende de hele dag mee van doen hebben. 
Blaadjes, takken, elzenproppen en een pond eikenbladen per strekkende meter in sectie 6. Toch zijn 

we allemaal vol goede moed en 
hebben hieraan een mooie dagtaak. 
Sietse en Symen zijn een groot deel 
van de dag op pad geweest op het 
eiland en zien honderden omgevallen 
of half omgevallen bomen in het 
bos, wat een ravage! Halverwege de 
middag zien ze aardige aankomst 
van lijsters en Vinken vanuit zee 
het eiland op komen, nabij onze 
voormalige vangplek in de zeereep. 
In het Glop merken we dit ook en 
in de laatste ronde wordt er bij 
de netten gepost voor invallende 
lijsters. Dit levert nog aardig wat 
Koperwieken op. Verder blijft het 
rustig met de vangsten, 19 verse 

vogels en 9 terugmeldingen. Leuk was de Grote Barmsijs. Aan het einde van de middag hebben we het 
rallengeluid weer operationeel gemaakt en kunnen we weer rallenknallen!
Groeten vanuit het Glop!

Dagvangst van 02 11 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Heggemus 1 1
Koolmees 1 1
Koperwiek 3 3
Merel 1 1
Putter 5 5
Roodborst 32 5
Sijs 11 2
Staartmees 1 1
Vink 4 4
Winterkoning 1 1

Totaal: 16 8
Aantal soorten:10

Dagverslag

24

7:00 18:00 Arjen, Bert, Symen, Kees, Oscar, Sietse, Petra, Dirk, Oscar en Jim

Wisseldag

Kees en Symen treffen een goed gemuste Bert aan. Arjen is met de ochtendboot vertrokken. Het is een mooie rustige 
ochtend, ideaal vangweer zou je zeggen.
Toch zijn de vangsten mager, al lijkt er enige opleving te zijn bij de eerste ronde die de nieuwe ploeg loopt om 11:00 uur, 
maar liefst zeven vogels bij sectie 2, voornamelijk Vinken die komen drinken. Daarna volgen enkele 0-rondes, maar 
eenzelfde fenomeen biedt zich aan in de ronde van 14:00 uur bij het tweede net van sectie 1: 5 Putters!
Inmiddels zijn ook de hulptroepen gearriveerd en is de vangploeg gereed. Aanvankelijk zou er deze week ook op het wad 
worden gevangen door Stichting Calidris, maar de vooruitzichten van het weer zijn dermate beroerd dat dit niet door kan 
gaan. Wel moet er nog de nodige materialen van het wad worden gesleept en dat doet een deel van de vangploeg in de 
middag.
In het Glop blijft het rustig qua vangsten. In totaal worden vijftien verse vogels gevangen en acht terugmeldingen. Barbara 
assisteert ons op verschillende momenten van de dag. 
De dag was zeer rustig qua weer en wind, maar aan het einde van de middag neemt de wind fors toe en begint het ook te 
regenen.
Van Bert vernemen wij dat de wildkaart er weer is in Van der Werf. Van die gelegenheid hebben wij dankbaar gebruik 
gemaakt!

Groeten uit het Glop

Van tot: Aanwezig:

zaterdag 2 november 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 03 11 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Grote barmsijs 1 1
Heggemus 2 2
Koperwiek 9 9
Merel 24 6
Pimpelmees 1 1
Sijs 1 1
Staartmees 22 4
Tjiftjaf 1 1
Vink 1 1
Winterkoning 1 1
Zanglijster 1 1

Totaal: 19 9
Aantal soorten:11

Dagverslag

28

7:30 17:30 Symen, Kees, Sietse, Petra, Dirk en Oscar

Stijgende lijn en nieuwe aankomst

De wind is flink aangewakkerd tot zuidwest 7, waar we gedurende de hele dag mee van doen hebben. Blaadjes, takken, 
elzenproppen en een pond eikenbladen per strekkende meter in sectie 6. Toch zijn we allemaal vol goede moed en 
hebben hieraan een mooie dagtaak. Sietse en Symen zijn een groot deel van de dag op pad geweest op het eiland en 
zien honderden omgevallen of half omgevallen bomen in het bos, wat een ravage! Halverwege de middag zien ze aardige 
aankomst van lijsters en Vinken vanuit zee het eiland op komen, nabij onze voormalige vangplek in de zeereep. In het 
Glop merken we dit ook en in de laatste ronde wordt er bij de netten gepost voor invallende lijsters. Dit levert nog aardig 
wat Koperwieken op.
Verder blijft het rustig met de vangsten, 19 verse vogels en 9 terugmeldingen. Leuk was de Grote Barmsijs. Aan het einde 
van de middag hebben we het rallengeluid weer operationeel gemaakt en kunnen we weer rallenknallen! 

Groeten vanuit het Glop!

Van tot: Aanwezig:

zondag 3 november 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort
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Maandag 4 november 2013
Rallen again
Het rallengeluid heeft goed zijn 
best gedaan, resulterend in acht 
Waterrallen, een mooie start! De 
dag begint wat nat, maar al snel 
wordt het droog. We hebben ons 
vermaakt met het verwijderen van 
de eikenblaadjes in sectie 6, die 
rond de middag schoon verklaard 
kon worden. Het is opmerkelijk 
rustig qua wind en weer, ideale 
vangomstandigheden zou je zeggen. 
Toch is het de hele dag sprokkelen 
geblazen. Het dagtotaal eindigt op 17 verse vogels en 6 terugvangsten. Het rallengeluid staat aan en 
de verwachtingen zijn hoog gespannen voor morgen,
Groeten uit het Glop, Kees en Symen

Dinsdag 5 november 2013
Lijsterinval
De dag begint rustig. De eerste 
ronde is goed voor acht Waterrallen. 
De wind neemt langzaam toe tot 
krachtig, waarbij we sectie 6 rond 
15:00 uur hebben gesloten. Ook 
geregeld buien. In de loop van 
de middag is er meer beweging 
van lijsters, resulterend in een 
avondpiek van Merels! We eindigen 
de dag met 50 verse vogels en 
zes terugmeldingen, waarvan één 
Koolmees niet van ons.
Groeten uit het Glop, Kees en Symen

Woensdag 6 november 2013
Kramsvogel
Na een onstuimige nacht, met veel 
wind en (hagel-)buien, starten we 
de dag met netten vol bladeren en 
redelijk wat vogels, al viel het aantal 
rallen wat tegen. In de loop van de 
ochtend neemt de wind af en om 
13:00 uur kunnen we sectie 6 weer 
open zetten. Het valt ons op dat 
er veel Merels aanwezig zijn, met 
name op het toegangspad nabij de 
appelboom en andere hogere droge 
delen, zoals de schapenweide. Ook 
in de lucht de hele dag groepen 
lijsters, vooral veel Kramsvogels.  
In het vangterrein echter opvallend weinig, waarschijnlijk omdat het hier te nat is. Kees komt in de 
loop van de ochtend met een Kramsvogel terug, een niet alledaagse vangst. Ook de Keep is leuk. 
De hele dag redelijk wat Merels. Het posten bij de netten in de avondschemer levert niet veel op. 
Ardie kwam buurten en Dirk vertrok met de middagboot. In totaal vingen 61 verse vogels en acht 
terugvangsten, de beste dag tot nu toe van deze vangweek.
Groeten uit het Glop, Kees en Symen

Dagvangst van 04 11 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Kleine barmsijs 1 1
Koolmees 1 1
Koperwiek 4 4
Merel 2 2
Rietgors 1 1
Roodborst 3 3
Staartmees 1 1
Vink 11 2
Waterral 8 8

Totaal: 17 6
Aantal soorten:9

Dagverslag

23

7:00 18:00 Kees, Symen, Dirk, Petra en Sietse

Rallen again

het rallengeluid heeft goed zijn best gedaan, resulterend in 8 rallen, een mooie start! De dag begint wat nat, maar al snel 
wordt het droog. We hebben ons vermaakt met het verwijderen van de eikenblaadjes in sectie 6, die rond de middag 
schoon verklaard kon worden. Het is opmerkelijk rustig qua wind en weer, ideale vangomstandigheden zou je zeggen. 
Toch is het de hele dag sprokkelen geblazen. Het dagtotaal eindigt op 17 verse vogels en 6 terugvangsten.
Het rallengeluid staat aan en de verwachtingen zijn hoog gespannen voor morgen,

Groeten vanuit het Glop!

Van tot: Aanwezig:

maandag 4 november 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 05 11 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Koolmees 1 1 2
Koperwiek 6 6
Merel 22 22
Pimpelmees 1 1
Roodborst 11 2
Sijs 1 1
Tjiftjaf 1 1
Vink 2 2
Waterral 111 12
Winterkoning 12 3
Zanglijster 1 1
Zwartkop 3 3

Totaal: 50 5
Aantal soorten:12

Dagverslag

1 56

7:30 17:30 Dirk, Kees en Symen

Lijster inval

De dag begint rustig. De eerste ronde is goed voor 8 Waterrallen. De wind neemt langzaam toe tot krachtig, waarbij we 
sectie 6 rond 15:00 uur hebben gesloten. Ook geregeld buien.
In de loop van de middag is er meer beweging van lijsters, resulterend in een avondpiek van Merels! 
We eindigen de dag met 50 verse vogels en 6 terugmeldingen, waarvan 1 Koolmees niet van ons.

Groeten vanuit het Glop!

Van tot: Aanwezig:

woensdag 6 november 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 06 11 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Goudhaantje 1 1
Keep 1 1
Koperwiek 9 9
Kramsvogel 1 1
Merel 239 41
Pimpelmees 2 2
Rietgors 1 1
Roodborst 2 2
Vink 3 3
Waterral 25 7
Zwartkop 1 1

Totaal: 61 8
Aantal soorten:11

Dagverslag

69

7:30 17:30 Kees, Dirk en Symen

Kramsvogel

Na een onstuimige nacht, met veel wind en (hagel-)buien, starten we de dag met netten vol bladeren en redelijk wat 
vogels, al viel het aantal rallen wat tegen. In de loop van de ochtend neemt de wind af en om 13:00 uur kunnen we sectie 
6 weer open zetten. Het valt ons op dat er veel Merels aanwezig zijn, met name op het toegangspad nabij de appelboom 
en andere hogere droge delen, zoals de schapenweide. Ook in de lucht de hele dag groepen lijsters, vooral veel 
Kramsvogels. In het vangterrein echter opvallend weinig, waarschijnlijk omdat het hier te nat is. Kees komt in de loop van 
de ochtend met een Kramsvogel terug, een niet alledaagse vangst. Ook de Keep is leuk. De hele dag redelijk wat Merels. 
Het posten bij de netten in de avondschemer levert niet veel op. Ardie kwam buurten en Dirk vertrok met de middagboot. 
In totaal vingen 61 verse vogels en 8 terugvangsten, de beste dag tot nu toe van deze vangweek.

Groeten vanuit het Glop!

Van tot: Aanwezig:

woensdag 6 november 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort
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Donderdag 7 november 2013
Eindelijk weer eens boven de honderd
De dag begon goed met een kleine veertig vogels in de eerste ronde. De hoofdmoot bestond uit 
Merels en Koperwieken, de Waterrallen lieten het een beetje afweten. In de loop van de ochtend 

namen de vangsten wat af, maar wij 
vermaakten ons met een Sperwer, 
het bemonsteren van een late Tjiftjaf 
en het ontbladeren van de netten. ’s 
Middags veel trek van Koperwieken 
en andere lijsters over het Glop.
Groeten uit het Glop, Kees en Symen

Vrijdag 8 november 2013
We merelen lekker verder
Waterrallen doen het vandaag een 
stuk beter, met in de eerste ronde 
zeven in één kooiopstelling. Ook 
Merels doen het ’s ochtends goed. Na 
twaalven vallen de vangsten stil, 
met soms een rondje met een paar 
Merels. Een eenzame Sijs hielp ons 
door deze middagdip. Aan het einde 
van de middag kregen we assistentie 
van AD. De avondpiek was erg tam, 
maar daarna vingen we nog enkele 
rallen in de buurt van het geluid.
Groeten uit het Glop, Kees en Symen

Week 46

Zaterdag 9 november 2013
Topdag rallen
Het begin van gisteravond en vannacht was zeer rustig met een mooie sterrenhemel. We controleerden 
de netten een aantal keren en vingen een aantal rallen in het net. Aan het einde van de nacht 
werd het onrustiger en begon het hard te waaien, waarmee we vandaag van doen hadden. Veel 
blaadjes, elzenproppen en takken in de netten, waar we de hele dag druk mee waren om deze te 
verwijderen. Vermoedelijk door de prachtige voornacht waren er veel rallen in het terrein. De eerste 

Dagvangst van 07 11 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Koolmees 11 2
Koperwiek 16 16
Merel 466 70
Pimpelmees 2 2
Roodborst 21 3
Sperwer 1 1
Staartmees 1 1
Tjiftjaf 1 1
Waterral 12 3
Winterkoning 2 2
Zwartkop 1 1

Totaal: 89 13
Aantal soorten:11

Dagverslag

102

7:30 17:30 Symen en Kees

Eindelijk weer eens boven de 100.
De dag begon goed met een kleine veertig vogels in de eerste ronde. De hoofdmoot bestond uit merels en koperwieken, 
de rallen lieten het een beetje afweten. In de loop van de ochtend namen de vangsten wat af, maar wij vermaakten ons 
met een sperwer, het bemonsteren van een late tjiftjaf en het ontbladeren van de netten. 's Middags veel trek van 
koperwieken en andere lijsters over het Glop.
groeten,
Symen & Kees

Van tot: Aanwezig:

donderdag 7 november 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 08 11 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Heggemus 1 1 2
Koperwiek 5 5
Merel 242 44
Pimpelmees 1 1
Roodborst 1 1
Sijs 1 1
Vink 2 2
Waterral 16 16
Winterkoning 21 3

Totaal: 69 5
Aantal soorten:9

Dagverslag

1 75

7:30 17:30 Kees en Symen

We merelen lekker verder

Rallen doen het vandaag een stuk beter, met in de eerste ronde 7 in één kooiopstelling. Ook merels doen het 's ochtends 
goed. Na twaalven vallen de vangsten stil, met soms een rondje met een paar merels. Een eenzame sijs hielp ons door 
deze middagdip. Aan het einde van de middag kregen we assistentie van AD. De avondpiek was erg tam, maar daarna 
vingen we nog enkele rallen in de buurt van het geluid. 

Groeten vanuit het Glop

Van tot: Aanwezig:

vrijdag 8 november 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort
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ronde was al goed voor 13 stuks. 
Qua lijsters leek het een goede 
dag te worden, met name voor de 
Merels en deels ook Koperwieken. 
Net als gistermiddag zakte de 
vangsten echter behoorlijk in rond 
het middaguur en was het in de 
middag beduidend rustiger. De rallen 
bleven de hele dag wat doorgaan. In 
de middag was er een enkele keer 
een verstoring door een Sperwer 
of Havik, wat dan ineens wat meer 
opgeschrikte vogels opleverde. Leuk 
was de Vuurgoudhaan. De avondpiek 
voor de lijsters stelde weinig voor. 
De wind is nagenoeg gaan liggen.
Groeten, Symen en Kees

Zondag 10 november 2013
Wisseldag
Vandaag wisseldag. De eerste 
rondjes leverden minder Merels 
op dan de afgelopen dagen. Wel 
een Houtsnip. Nu en dan leverde 
een jagende Sperwer wat paniek 
op onder de Merels. In de laatste 
ronde voor de avond kwamen weinig 
slapers aan, maar was er wel vertrek 
van Merels en Koperwieken. Het 
terrein is buitengewoon nat. De 
rallenkooien kun je amper met 
normale laarzen benaderen. Verder 
geen bijzonderheden te melden. Met 
de avondboot kwam Hanneke naar 
het Glop. Henri volgt morgen of dinsdag. Voor bladplukken kregen we de hulp van de familie Glerum. 
Ook André Duiven kwam langs en komt morgen na het werk terug.
Groeten, Symen Deuzeman en Leo en Emmie Oudejans

Maandag 11 november 2013
De dag van vrijwel allemaal Merel-mannen. Ook de vrouwen die zich ertussen waagden vermomden 
zich vaak in uitgesproken mannenkleden...
De dag begon heel rustig, vrijwel geen wind en ook vrijwel geen bewolking. Toch weinig dauw op de 
netten en niet zoals in het binnenland met vorst. Er was vrijwel geen waarneembare trek. De enige 
soort die enigszins opviel was Heggenmus die zich in tegenstelling tot eerdere dagen liet horen, maar 
we vingen er niet één. De eerste ronde leverde 21 vogels op waarbij vier Waterrallen en negen Merels. 
Vooral de Waterrallen vielen ons tegen want het leek een geweldig mooie treknacht en ons geluid 
stond goed. In de lucht was ook weinig beweging met uitzondering van groepjes Kramsvogels die 
meest hoog overgingen. De lokale vogels die goed aanwezig waren: groepjes Putter en Sijs. De rest 
van de dag druppelde het een beetje door met Merels. In de loop van de dag kwamen er steeds kleine 
groepjes van alle kanten naar het Glop. De laatste avondronde leverde vrij onverwachts een piek van 
invallende slapers waarvan we er rond de twintig konden pakken. Het waren uitsluitend Merels. Er 
kwamen geen Koperwieken opdagen. In het bos zijn er echter aanzienlijk meer Merels ingevallen om te 
slapen. Morgenochtend dus wel weer een goeie eerst ronde met wakker geworden Merels. Opmerkelijk 
was de oververtegenwoordiging van mannen in de Merels vandaag. Vooral in de avondronde was dat 
onmiskenbaar. Bijna allemaal in puike conditie met veelal gewichten ruim boven de 100 gram. Nog 
opmerkelijker vonden we de kleden van de dames die er tussen zaten. Die waren zo zwart als mannen. 
Alleen de kelen waren gestreept. We hebben dit fenomeen maar laten terugkomen in het dagthema 
van dit verslag. Meest mannen en als het vrouwen waren waren ze vaak vermomd in mannenkleden. In 
de avondronde zagen we eindelijk een Sperwer-man jagen tussen de bomen van sectie 6. Hij liet zich 

Dagvangst van 09 11 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Koperwiek 10 10
Merel 637 43
Roodborst 2 2
Sijs 1 1
Staartmees 1 1
Vuurgoudhaantje 1 1
Waterral 228 30
Winterkoning 1 1
Zanglijster 2 2

Totaal: 79 12
Aantal soorten:9

Dagverslag

91

7:30 17:30 Kees en Symen

Topdag Rallen

het begin van gisteravond en vannacht was zeer rustig met een mooie sterrenhemel. We controleerden de netten een 
aantal keren en vingen een aantal rallen in het net. Aan het einde van de nacht werd het onrustiger en begon het hard te 
waaien, waarmee we vandaag van doen hadden. Veel blaadjes, elzenproppen en takken in de netten, waar we de hele 
dag druk mee waren om deze te verwijderen.  Vermoedelijk door de prachtige voornacht waren er veel rallen in het 
terrein. De eerste ronde was al goed voor 13 rallen. Qua lijsters leek het een goede dag te worden, met name voor de 
Merels en deels ook Koperwieken. Net als gistermiddag zakte de vangsten echter behoorlijk in rond het middaguur en 
was het in de middag beduidend rustiger. De rallen bleven de hele dag wat doorgaan. In de middag was er een enkele 
keer een verstoring door een Sperwer of Havik, wat dan ineens wat meer opgeschrikte vogels opleverde.
Leuk was het Vuurgoudhaantje. De avondpiek voor de lijsters stelde weinig voor. De wind is nagenoeg gaan liggen.

Groeten, Symen en Kees

Van tot: Aanwezig:

zaterdag 9 november 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 10 11 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Houtsnip 1 1
Koolmees 1 1
Koperwiek 16 7
Merel 225 27
Pimpelmees 2 2
Roodborst 32 5
Tjiftjaf 1 1
Vink 2 2
Waterral 28 10
Winterkoning 22 4
Zwartkop 3 3

Totaal: 50 13
Aantal soorten:11

Dagverslag

63

7:45 21:30 Symen Deuzeman later leo en Emmie  Oudejans

Vandaag wisseldag. De eerste rondjes leverden minder merels op dan de afgelopen dagen. Wel een houtsnip. In de loop 
van de dag druppelden de merels wel een beetje door. Tegen de avond nog een paar koperwieken. De slotronde leverde  
ineens weer een viertal rallen op in een kooi bij sectie 3. Nu en dan leverde een jagende sperwer wat paniek op onder de 
merels. In de laatste ronde voor de avond kwamen weinig slapers aan maar was er wel vertrek van merels en 
koperwieken. Het terrein is buitengewoon nat. De rallenkooien kun je amper met normale laarzen benaderen. Verder 
geen bijzonderheden te melden. Met de avondboot kwam Hanneke naar het Glop. Henri volgt morgen of dinsdag. Voor 
bladplukken kregen we de hulp van de fam . Glerum. Ook Andre Duiven kwam langs en komt morgen na het werk terug.

Van tot: Aanwezig:

zondag 10 november 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort
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niet vangen. We hebben de rustige 
stukjes in de dag besteed om het 
nog steeds in grote aantallen in de 
netten van sectie 6 neerstrijkende 
eikenblad te ruimen en op grond van 
de weersverwachting de fijnmazige 
netten van sectie 6 te sluiten. 
Vannacht toenemende wind en 
ook regen. De laatste avondronde 
werd heel stemmig begeleid door 
de roep van vele honderden laag 
naar de slaapplaats overtrekkende 
Brandganzen uit de polder. Bezoek 
liet zich vandaag niet zien. Alleen 
de familie Glerum kwam vandaag 
opnieuw de strijd tegen het blad 

helpen winnen. Hartelijk dank daarvoor! Henri kondigde aan morgen naar het eiland te kunnen komen, 
dus dan zijn we weer op volle sterkte. We kunnen dan wel wat meer dan de 77 vogels van vandaag 
gebruiken. Maar gelet op de weersverwachting zullen we net als vandaag tevreden zijn met zo’n 
aantal.
Groeten, Leo en Emmie Oudejans en Hanneke Huiskamp

Dinsdag 12 november 2013
Een dag met langdurig regen en toch 
nog aardig wat Merels
Het was vanmorgen bewolkt, de 
regen beperkte zich nog tot lichte 
motregen en er stond een zwak 
windje uit zuidwest. Er was weinig 
geluid te horen toen we aan onze 
eerste ronde begonnen. Er bleek 
na de regen en vooral de wind 
van vannacht weer veel blad in 
de netten. We kwamen toch weer 
met een aardige oogst terug van 
17 vogels, meest Merels die waren blijven slapen en nu aan een nieuwe dag begonnen. We hadden 
verwacht dat er flink wat Waterrallen zouden zijn, maar dat viel tegen. We hadden er deze eerste 
ronde maar vier. De rest van de dag bleven we rondjes lopen in de regen. Dat leverde meestal wel 
enkele Merels op vooral uit sectie 2 en 3 en 6 en 7. Soms waren het meer dan enkele. Ze zochten 
voedsel in de omgeving van het terrein en vlogen soms in groepjes het terrein binnen. Vaak als gevolg 
van jagende Sperwers? In de loop van de middag werd het gelukkig weer droog. De activiteit van de 
Merels nam toe en ook de aantallen die we vingen. We hoorden wat groepjes Kramsvogels laag uit de 
polder het terrein inkomen, maar we vingen ze niet. Datzelfde gold voor groepjes Sijs die in de berken 
en elzen zaten. Ook zij kwamen niet laag genoeg voor de netten. We zagen ook een paar maal kleine 
groepjes Watersnip overvliegen richting west. Er stond een poosje een Torenvalk te bidden boven 
het voormalige meteoveld. Verdere waarnemingen die het vermelden waard zijn deden we niet. De 
avondronde bleef zeer mager. De Merels bleken bij helder weer en weinig wind massaal te vertrekken. 
Ook Koperwieken bleken direct bij het intreden van de duisternis te vertrekken. Soms nadat zij eerst 
in de struiken van het Glop waren gaan zitten om een uur later weer te vertrekken. We vingen ook 
hiervan geen enkele vogel. De laatste ronde leverde wel nog een Rietgors op. De teller bleef steken bij 
67 vogels. Opvallend was dat vandaag het aantal dames onder de Merels flink hoger was dan gisteren. 
Ook nu waren er weer bij die opvallend zwart waren, die niet alleen de rug maar bijvoorbeeld ook de 
onderstaartdekveren echt gitzwart hadden. De netten kregen we in de loop van de dag weer schoon 
van blad, proppen en wat niet al. We zijn begonnen met een flinke snoei omdat in sommige secties het 
net kompleet vast komt te zitten in de struiken er naast. Dat doet zich met name in sectie 9, 7, 3 en 4 
voor. Alleen de fijnmazige netten van sectie 6 zijn gesloten gebleven en de grofmazige in deze sectie 
zijn bepaald nog niet vrij van blad en vingen dus maar beperkt. Morgen dus nog flink aan de bak, 
maar we zijn weer op sterkte want Henri Bouwmeester is met de late middagboot ook gearriveerd. Er 
kwamen vanmiddag twee dames op bezoek, kennissen van Emmie en Leo. Zij zagen onder andere de 

Dagvangst van 11 11 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Goudhaantje 1 1
Koolmees 2 2
Koperwiek 12 3
Merel 343 46
Pimpelmees 1 1
Roodborst 22 4
Tjiftjaf 1 1
Vink 24 6
Waterral 9 9
Winterkoning 21 3
Zwartkop 1 1

Totaal: 64 13
Aantal soorten:11

Dagverslag

77

7:30 21:00 Hanneke Huiskamp, Emmie en Leo Oudejans

De dag begon heel rustig, vrijwel geen wind en ook vrijwel geen bewolking. Toch weinig dauw op de netten en niet zoals 
in het binnenland met vorst. Er was vrijwel geen waarneembare trek. De enige soort die enigszins opviel was heggenmus 
die zich itt eerdere dagen liet horen, maar we vingen er niet een. De eerste ronde leverde 21 vogels op vier waterrallen en 
9 merels. Vooral de waterrallen vielen ons tegen want het leek een geweldig mooie treknacht en ons geluid stond goed. 
In de lucht was ook weinig beweging muv groepjes kramsvogels die meest hoog overgingen. De lokale vogels die goed 
aanwezig waren: groepjes putter en sijs. De rest van de dag druppelde het een beetje door met merels. In de loop van de 
dag kwamen er steeds kleine groepjes van alle kanten naar het glop. De laatste avondronde leverde vrij onverwachts een 
piek van invallende slapers waarvan we er rond de twintig konden pakken. Het waren uitsluitend merels. Er kwamen geen 
koperwieken opdagen. In het bos zijn er echter aanzienlijk meer merels ingevallen om te slapen. Morgenochtend dus wel 
weer een goeie eerst ronde met wakker geworden merels. Opmerkelijk was de oververtegenwoordiging van mannen in de 
merels vandaag. Vooral in de avondronde was dat onmiskenbaar. Bijna allemaal in puike conditie met veelal gewichten 
ruim boven de 100 gram. Nog opmerkelijker vonden we de kleden vn de dames die er tussen zaten. Die waren zo zwart 
als mannen. Alleen de kelen waren gestreept. We hebben dit fenomeen maar laten terugkomen in het dagthema van dit 
verslag. Meest mannen en als het vrouwen waren waren ze vaak vermomd in mannenkleden. In de avondronde zagen we 
eindelijk een sperwerman jagen tussen de bomen van sectie 6. Hij liet zich niet vangen. We hebben de rustige stukjes in 
de dag besteed om het nog steeds in grote aantallen in de netten van sectie 6 neerstrijkende eikenblad te ruimen en op 
grond van de weersverwachting de fijnmazige netten van sectie 6 te sluiten. Vannacht toenemende wind en ook regen. 
De laatste avondronde werd heel stemmig begeleid door de roep van vele honderden  laag naar de 
slaapplaatsovertrekkende brandganzen uit de polder. Bezoek liet zich vandaag niet zien. Alleen de fam Glerum kwam 
vandaag opnieuw de strijd tegen het blad helpen winnen. Hartelijk dank daarvoor! Henri kondigde aan morgen naar het 
eiland te kunnen komen dus dan zijn we weer op volle sterkte. We kunnen dan wel wat meer dan de 77 vogels van 
vandaag gebruiken. Maar gelet op de weersverwachting zullen we net als vandaag tevreden zijn met zo'n aantal.

Van tot: Aanwezig:

maandag 11 november 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 12 11 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Merel 541 46
Rietgors 1 1
Roodborst 44 8
Tjiftjaf 2 2
Waterral 7 7
Winterkoning 1 1
Zwartkop 2 2

Totaal: 57 10
Aantal soorten:7

Dagverslag

67

7:30 19:00 Hanneke Huiskamp,Emmie en Leo Oudejans,laat in de middag ook Henri Bou

Het was vanmorgen bewolkt, de regen beperkte zich nog tot lichte motregen en er stond een zwak windje uit zuid west. Er 
was weinig geluid te horen toen we aan onze eerste ronde begonnen. Er bleek na de regen en vooral de wind van 
vannacht weer veel blad in de netten. We kwamen toch weer met een aardige oogst terug van 17 vogels, meest merels 
die waren blijven slapen en nu aan een nieuwe dag begonnen.We hadden verwacht dat er flink wat waterrallen zouden 
zijn, maar dat viel tegen. We hadden er deze eerste ronde maar vier. De rest van de dag bleven we rondjes lopen in de 
regen. Dat leverde meestal wel enkele merels op vooral uit sectie 2 en 3 en 6 en 7. Soms waren het meer dan enkele. Ze 
zochten voedsel in de omgeving van het terrein en vlogen soms in groepjes het terrein binnen. Vaak als gevolg van 
jagende sperwers??
 In de loop van de middag werd het gelukkig weer droog. De activiteit van de merels nam toe en ook de aantallen die we 
vingen. We hoorden wat groepjes kramsvogels laag uit de polder het terrein inkomen, maar we vingen ze niet. Datzelfde 
gold voor groepjes sijs die in de berken en elzen zaten. Ook zij kwamen niet laag genoeg voor de netten. We zagen ook 
een paar maal kleine groepjes watersnip overvliegen richting west. Er stond een poosje een torenvalk te bidden boven het 
voormalige meteoveld. Verdere waarnemingen die het vermelden waard zijn deden we niet. De avondronde bleef zeer 
mager. De merels bleken bij helder weer en weinig wind massaal te vertrekken.Ook koperwieken waren direct bij het 
intreden van de duisternis te vertrekken. Soms nadat zij eerst in de struiken van het Glop waren gaan zitten om een uur 
later weer te vertrekken. We vingen ook hiervan geen enkele vogel. De laatste ronde leverde wel nog een rietgors op. De 
teller bleef steken bij 67 vogels. Opvallend was dat vandaag het aantal dames onder de merels flink hoger was dan 
gisteren. Ook nu waren er weer bij die opvallend zwart waren, die niet alleen de rug maar bv ook de onderstaartdekveren 
echt gitzwart hadden. De netten kregen we in de loop van de dag weer schoon van blad,proppen en wat niet al. We zijn 
begonnen met een flinke snoei omdat in sommige secties het net kompleet vast komt te zitten in de gesnoeide struiken 
er naast. Dat doet zich met name in sectie 9,7, 3 en 4 voor. Alleen de fijnmazige netten van sectie 6 zijn gesloten 
gebleven en de grofmazige in deze sectie zijn bepaald nog niet vrij van blad en vingen dus maar beperkt. Morgen dus nog 
flink aan de bak, maar we zijn weer op sterkte want Henri Bouwmeester is met de late middagboot ook gearriveerd. Er 
kwamen vanmiddag twee dames op bezoek, kennissen van Emmie en Leo. Zij zagen o.a. de twee adulte waterrallen die 
ineens in de kooi van sectie acht zaten. Zij sponsorden twee strengen.

Van tot: Aanwezig:

dinsdag 12 november 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort
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twee adulte Waterrallen die ineens in de kooi van sectie acht zaten. Zij sponsorden twee strengen.
Groeten, Leo en Emmie Oudejans en Hanneke Huiskamp

Woensdag 13 november 2013
Vandaag niet alleen zwarte vrouwen 
onder de Merels maar nu ook een 
vrouwtje met baard uit het riet
De dag begon vandaag helder 
en rustig. Er was geen sprake 
van dauw en er was ook relatief 
weinig nieuw blad. De eerste ronde 
leverde slechts acht Merels en vier 
Waterrallen op. De rest van de dag 
bleef in die sfeer voorthobbelen 
met af en toe een paar Vinken of 
een meer aardige soort als Sijs 
of Putter in de bossectie. In het 
begin van de middag, toen we op 
meerdere pekken wat onderhoud 
hadden uitgevoerd met snoeien, 
bijspannen van netten etc., hoorde 
Leo achterin sectie 4 Baardmannen. 
Inmiddels hadden we de gesloten netten van sectie 6 deels weer open en de grofmazige netten 
geheel bladvrij geprutst. Bij een latere middagronde werden drie Baardmannen gezien en nog meer 
gehoord. Vervolgens werd ook een exemplaar gevangen. De eerste sinds 2009! In de laatste ronde 
werd weinig gevangen. Er trokken wel veel Merels weg. Henri had intussen de geluidsdisk vervangen 
door een waterralgeluid zonder alarmroep erin. Bij de controleronde na het donker worden zaten er 
ineens weer meerdere rallen in drie kooien, totaal werden er vandaag elf verse en vier hervangsten 
Waterral gedaan. De spreeuwenslaaptrek over het Glop naar zuidwest was vandaag meer gespreid 
maar blijft indrukwekkend. Een Houtsnip werd aan de zuidzijde van het Glop een paar keer vliegend 
gezien maar werd niet gevangen. Een Houtsnip werd in het donker ook nog opvliegend gezien van 
het pad in sectie 2 vlak bij de Ebelbrug. Er werden vandaag verder geen aardige vogelwaarnemingen 
gedaan. Opmerkelijk vonden we een konijn in het terrein. De zon was zo warm dat de bosmieren nog 
flink actief waren bij het grote nest. We gaan vanavond met het oog op de weersverwachting de sectie 
zes maar weer geheel sluiten. Het eikenblad is nog lang niet uitgedwarreld.
Groeten, Leo en Emmie Oudejans, Hanneke Huiskamp en Henri Bouwmeester

Donderdag 14 november 2013
Het druppelt door
Vandaag begon de dag met droog weer, een flink windje uit west en erg weinig beweging in de lucht 
van vogels. Er kwamen wat Merels binnen maar het waren er erg weinig. De eerste ronde leverde het 
gebruikelijke beeld op van enkele Waterrallen en wat Merels. Nog steeds vogels in goede conditie. 
Vandaag weer wat minder dan de afgelopen dagen. Zo druppelde het vandaag ook weer een beetje 
door. In de loop van de ochtend vingen we in sectie 2 soms kleine groepjes Sijs en Vink. Daar zaten 
wel regelmatig terugvangsten tussen o.a. een Sijs met een oude S-ring maar duidelijk niet van 
ons. De eindscore vermeldt 11 
verse Waterrallen en drie retourtjes. 
Merels hadden we 19 vers en twee 
retourtjes. De avondronde leverde 
geen Merels meer op. Wel nog weer 
een paar Waterrallen, maar niet zo’n 
duidelijke piek als gisteren. Sectie 
6 hebben we vandaag vanwege de 
wind en de verwachte regen, die 
overigens vrijwel uitbleef, gesloten 
gehouden. 
Waarnemingen die het vermelden 
waard zijn bleven vrijwel uit. Een 
man Havik vloog ’s morgens over 

Dagvangst van 13 11 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Baardmannetje 1 1
Heggemus 1 1
Koolmees 3 3
Koperwiek 2 2
Merel 318 21
Pimpelmees 1 1
Putter 2 2
Roodborst 21 3
Sijs 1 1
Staartmees 1 1
Tjiftjaf 1 1
Vink 7 7
Waterral 411 15
Winterkoning 31 4

Totaal: 45 18
Aantal soorten:14

Dagverslag

63

8:00 20:00 Hanneke Huiskamp, Henri Bouwmeester, Emmie en Leo Oudejans

De dag begon vandaag helder en rustig. Er was geen sprake van dauw en er was ook relatief weinig nieuw blad. De 
eerste ronde leverde slechts 8 merels en 4 waterrallen op. De rest van de dag bleef in die sfeer voorthobbelen met af en 
toe een paar vinken of een meer aardige soort als sijs of putter in de bossectie. In het begin van de middag toen we op 
meerdere pekken wat onderhoud hadden uitgevoerd met snoeien bijspannen van netten etc. hoorde Leo achterin sectie 4 
baardmannetjes. Inmiddels hadden we de gesloten secties van 6 deels weer open en de grofmazige netten geheel 
bladvrij geprutst. Bij een latere middagronde werden 3 baardmannen gezien en nog meer gehoord.  Vervolgens werd ook 
een ex. gevangen. De eerste sinds 2009! In de laatste ronde werd weinig gevangen. Er trokken wel veel merels weg. 
Henri had intussen de geluidscasette vervangen door een waterralgeluid zonder alarmroep erin.
Bij de controleronde na het donker worden zaten er ineens weer meerdere rallen in drie kooien, totaal werden er vandaag 
11 verse en 4 hervangsten waterral gedaan. De spreeuwenslaaptrek over het Glop naar zuidwest was vandaag meer 
gespreid maar blijft indrukwekkend. Een houtsnip werd aan de zuidzijde van het Glop een paar keer vliegend gezien maar 
werd niet gevangen. Een houtsnip werd in het donker ook nog opvliegend gezien van het pad in sectie 2 vlak bij de 
Ebelbrug. Er werden vandaag verder geen aardige vogelwaarnemingen gedaan. Opmerkelijk vonden we een konijn in het 
terrein. De zon was zo warm dat de bosmieren nog flink actief waren bij het grote nest. We gaan vanavond met het oog 
op de weersverwachting de sectie zes maar weer geheel sluiten. Het eikenblad is nog lang niet uitgedwarreld.

Van tot: Aanwezig:

woensdag 13 november 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 14 11 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Heggemus 1 1
Koolmees 2 2
Merel 219 21
Pimpelmees 1 1
Roodborst 32 5
Sijs 16 1 8
Vink 28 10
Waterral 311 14
Winterkoning 2 2

Totaal: 46 17
Aantal soorten:9

Dagverslag

1 64

8:00 20:00 Hanneke Huiskamp,Henri Bouwmeester, Emmie en Leo Oudejans

Vandaag begon de dag met droog weer een flink windje uit west en erg weinig beweging in de lucht van vogels. Er 
kwamen wat merels binnen maar het waren er erg weinig. De eerste ronde leverde het gebruikelijke beeld op van enkele 
waterrallen en wat merels. Nog steeds vogels in goede conditie. Vandaag weer wat minder dan de afgelopen dagen. Zo 
druppelde het vandaag ook weer een beetje door. In de loop van de ochtend vingen we in sectie twee soms kleine 
groepjes sijs en vink .Daar zaten wel regelmatig terugvangsten tussen o.a. een sijs met een oude S ring maar duidelijk 
niet van ons. De eindscore vermeld 11 waterrallen  en 3 retourtjes. Merels hadden we 19 vers en 2 retourtjes. De 
avondronde leverde geen merels meer op. Wel nog weer een paar waterrallen, maar niet zo'n duidelijke piek als gisteren. 
Sectie 6 hebben we vandaag vanwege de wind en de verwachte regen, die overigens vrijwel uitbleef, gesloten gehouden. 
Waarnemingen die het vermelden waard zijn bleven vrijwel uit. Een man havik vloog 's morgens over het Glop. Ook was 
vandaag een paar keer een klein groepje barmsijs te horen. De groepjes sijs bleven langer aanwezig en kwamen lager in 
de bomen maar nog niet op de grond. In de ochtend hebben we nog baardmannetjes gehoord maar daarna niet meer. 
Houtduiven werden vandaag ook in groepjes overvliegend gezien, maar nog niet in de ponyweide. We hebben niet de 
indruk dat deze eiken zoveel dragen als in de meeste delen op het vaste land.

Van tot: Aanwezig:

donderdag 14 november 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort
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het Glop. Ook was vandaag een paar keer een klein groepje barmsijs te horen. De groepjes Sijs bleven 
langer aanwezig en kwamen lager in de bomen maar nog niet op de grond. In de ochtend hebben 
we nog Baardmannen gehoord maar daarna niet meer. Houtduiven werden vandaag ook in groepjes 
overvliegend gezien, maar nog niet in de ponyweide. We hebben niet de indruk dat deze eiken zoveel 
dragen als in de meeste delen op het vasteland.
Groeten, Leo en Emmie Oudejans, Hanneke Huiskamp en Henri Bouwmeester

Vrijdag 15 november 2013
Een mooie dag met naast Merels en 
Waterrallen weinig kleine maar wel 
twee grote vogels...
De dag begon heel rustig met droge 
netten, weinig bewolking en weinig 
wind. Ook met weinig vogels. Een 
paar Merels en Waterrallen, totaal 
tien vogels in de eerste ronde. 
De tweede ronde was iets ruimer 
maar lag in het verlengde. De dag 
bleef heel rustig. Een heel enkel 
licht buitje, wat wolkenvelden 
maar ook regelmatig een lekker 
zonnetje. Er verschenen een paar 
kleine groepjes Kramsvogel die 
in het elzenbos neerstreken. We 
zagen groepjes Sijs maar ook daarvan vingen er niet één. Ook Vinken ontbraken vandaag ineens. Wel 
hoorden we regelmatig kleine groepjes barmsijs rondvliegen. Ook in de middag vingen we af en toe 
een Waterral en elk rondje wel een paar Merels in sectie 6. Er zaten vogels bij met een gewicht boven 
de 120 gram, maar ook enkele van rond de 90 gram. Met een fors sprintje werd in sectie 2 door Leo 
een Sperwervrouw gevangen. In de middag werd een geringde Roodborst dood aangetroffen in sectie 
7 zonder kop maar met een veertje dat verdacht veel lijkt op een veertje van een Klapekster... In de 
avondronde vingen we geen Merels meer maar wel weer een paar Waterrrallen. In de ronde die we 
ter controle in het donker deden vonden we een gewonde Houtsnip in sectie 6. De vogel wordt via 
Bauke Henstra morgen naar het vogelasiel in Moddergat gebracht. Ook na die ronde bleven we kleine 
aantallen Waterral aantreffen in de kooien. Bij het opmaken van dit verslag stond de stand op 13 
verse Waterrallen en totaal 59 vogels. Een mooi constant niveau van deze hele week. Afgelopen nacht 
hoorden we een paar keer een Kerkuil roepen en ook vanavond bij heldere maan roept deze vogel die 
ook boven het voormalige meteoveld werd gezien. Er waren vandaag meerdere bezoekers die prettige 
gespreksstof meebrachten.
Groeten, Leo en Emmie Oudejans, Hanneke Huiskamp en Henri Bouwmeester

Week 47

Zaterdag 16 november 2013
De laatste ploeg van 2013 treed aan
Na een wel heel erg rustige nacht 
waarin in de laatste rallenrondes 
alleen maar geconcludeerd kon 
worden dat er nu ook bij de 
Waterrallen alleen maar wegtrek 
was geweest, begonnen we deze 
ochtend aan een wel heel erg stille 
eerste ronde. We kwamen terug 
met twee Waterrallen, twee Merels 
en als spelbreker in deze duoreeks 
één Vink. Na deze eerste ronde 
kwam al vrij snel de wind opnieuw 
opzetten uit de WZW-hoek. Dat 
betekende dus dat de bladeren van 

Dagvangst van 15 11 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Goudhaantje 1 1
Heggemus 1 1
Houtsnip 1 1
Koolmees 1 1
Merel 618 24
Pimpelmees 11 2
Roodborst 4 4
Sperwer 1 1
Vink 1 1
Waterral 413 17
Winterkoning 41 5
Zanglijster 1 1

Totaal: 39 20
Aantal soorten:12

Dagverslag

59

7:45 20:00 Hanneke Huiskamp, Henri Bouwmeester, Emmie en Leo Oudejans

De dag begon heel rustig met droge netten , weinig bewolking en weinig wind. Ook met weinig vogels. Een paar merels 
en waterrallen, totaal 10 vogels in de eerste ronde. De tweede ronde was iets ruimer maar lag in het verlengde. De dag 
bleef heel rustig. Een heel enkel licht buitje, wat wolkenvelden maar ook regelmatig een lekker zonnetje. Er verschenen 
een paar kleine groepjes kramsvogel die in het elzenbos neerstreken. We zagen groepjes sijs maar ook daarvan vingen 
er niet één. Ook vinken ontbraken vandaag ineens. Wel hoorden we regelmatig kleine groepjes barmsijs rondvliegen. Ook 
in de middag vingen we af en toe een waterral en elk rondje wel een paar merels in sectie 6. Er zaten vogels bij met een 
gewicht boven de 120 gram , maar ook enkele van rond de 90 gram. Met een fors sprintje werd in sectie 2 door Leo een 
sperwer vrouw gevangen. In de middag werd een geringde roodborst dood aangetroffen in sectie 7 zonder kop maar met 
een veertje dat verdacht veel lijkt op een veertje van een klapekster….
In de avondronde vingen we geen merels meer maar wel weer een paar waterrrallen. In de ronde die we ter controle in 
het donker deden vonden we een gewonde houtsnip in sectie 6. De vogel wordt via Bauke Henstra morgen naar het 
vogelasiel in Moddergat gebracht. Ook na die ronde bleven we kleine aantallen waterral aantreffen in de kooien. Bij het 
opmaken van dit verslag stond de stand op 13  verse waterrallen en totaal 59 vogels. Een mooi constant nivo van deze 
hele week. Afgelopen nacht hoorden we een paar keer een kerkuil roepen en ook vanavond bij heldere maan roept deze 
vogel die ook boven het voormalige meteoveld werd gezien. Er waren vandaag meerdere bezoekers die prettige 
gespreksstof meebrachten.

Van tot: Aanwezig:

vrijdag 15 november 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 16 11 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Goudhaantje 1 1
Grote barmsijs 1 1
Keep 1 1
Koolmees 3 3
Koperwiek 2 2
Kramsvogel 2 2
Merel 46 10
Pimpelmees 11 2
Putter 2 2
Roodborst 12 3
Staartmees 13 4
Vink 10 10
Waterral 16 7
Winterkoning 4 4

Totaal: 37 15
Aantal soorten:14

Dagverslag

52

7:45 23:59 Leo & Emmie Oudejans (tot 13 uur), Henri Bouwmeester, Hanneke Huiskamp.

Na een wel heel erg rustige nacht waarin in de laatste rallenrondes alleen maar geconcludeerd kon worden dat er nu ook 
bij de waterrallen alleen maar wegtrek was geweest begonnen we deze ochtend aan een wel heel erg stille eerste ronde. 
We kwamen terug met 2 waterrallen, 2 vinken, 2 merels en als spelbreker in deze duoreeks 1 vink. Na deze eerste ronde 
kwam al vrij snel de wind opnieuw opzetten uit de WZW-hoek. Dat betekende dus dat de bladeren van een andere groep 
eiken in de ponyweide weer in de plaagrichting van de netten stonden en er weer vrolijk het nodige blad in de netten werd 
gestrooid. In een paar rondes tijd sloten we sectie 6 dus maar weer net voor net.
Zichtbare trek was er hoegenaamd niet deze ochtend, maar we hebben wel sterk de indruk dat de aantallen sijzen, 
barmsijzen, putters en vinken in het bos nog gestaag blijft groeien. Tijdens de koffiepauze zien we door het bovenraam 
aan de noordzijde van het veldlab een groep van zo'n 40 sijsjes in de top van een proprijke els gaan zitten. Even later 
voegen zich er een 4-tal grote barmsijzen bij. De vangst van de eerste grote barmsijs van deze periode (de tweede van 
het jaar) doen we uit pure pesterigheid pas als Leo en Emmie het glop hebben verlaten na uitdrukkelijk te hebben 
benadrukt dat ze enorm hebben genoten van een keer ringen in November.
In de middag liepen de vangsten rustigjes door met af en toe een paar vinken, af en toe een merel of mees. Opmerkelijk 
eigenlijk, in november maak je het haast nooit mee dat je in het glop een nulronde loopt. Ook wel weer enigszins 
verklaarbaar want de vogels moeten simpelweg veel actiever zijn, de dagen zijn nog maar kort en de voedselverbranding 
ligt hoger door lagere temperaturen. Een siësta van een paar uurtjes zit er dan ook niet in….
De laatste ronde van de dag levert wederom een nieuwe periodesoort op, en dan meteen 2 exemplaren. Er hangen 2 
kramsvogels in het enige grofmazige net dat vanavond nog openstaat. In diezelfde ronde ook 2 waterrallen, net als 
gisteravond beide bij elkaar in 1 mistnet, maar nu recht voor de luidspreker waarvan het geluid net een half uurtje 
daarvoor was aangezet, opstekertje voor wat er vannacht gaat gebeuren??? De laatste ronde van de avond wordt 
gelopen onder een zwaar bewolkte lucht met absolute windstilte. We vangen nog 1 ral in de kooien, maar horen er zeker 
3 in het riet, tevens horen we een grotere plons die waarschijnljk aan een waterhoen kan worden toegeschreven.

Van tot: Aanwezig:

zondag 17 november 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort
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een andere groep eiken in de ponyweide weer in de plaagrichting van de netten stonden en er weer 
vrolijk het nodige blad in de netten werd gestrooid. In een paar rondes tijd sloten we sectie 6 dus maar 
weer net voor net. Zichtbare trek was er hoegenaamd niet deze ochtend, maar we hebben wel sterk 
de indruk dat de aantallen Sijzen, barmsijzen, Putters en Vinken in het bos nog gestaag blijft groeien. 
Tijdens de koffiepauze zien we door het bovenraam aan de noordzijde van het veldlab een groep van 
zo’n 40 Sijzen in de top van een proprijke els gaan zitten. Even later voegen zich er een viertal Grote 
Barmsijzen bij. De vangst van de eerste Grote Barmsijs van deze periode (de tweede van het jaar) 
doen we uit pure pesterigheid pas als Leo en Emmie het Glop hebben verlaten na uitdrukkelijk te 
hebben benadrukt dat ze enorm hebben genoten van een keer ringen in november. In de middag liepen 
de vangsten rustigjes door met af en toe een paar Vinken, af en toe een Merel of mees. Opmerkelijk 
eigenlijk, in november maak je het haast nooit mee dat je in het Glop een nulronde loopt. Ook wel 
weer enigszins verklaarbaar want de vogels moeten simpelweg veel actiever zijn, de dagen zijn nog 
maar kort en de voedselverbranding ligt hoger door lagere temperaturen. Een siësta van een paar 
uurtjes zit er dan ook niet in... De laatste ronde van de dag levert wederom een nieuwe periodesoort 
op, en dan meteen twee exemplaren. Er hangen twee Kramsvogels in het enige grofmazige net dat 
vanavond nog openstaat. In diezelfde ronde ook twee Waterrallen, net als gisteravond beide bij elkaar 
in één mistnet, maar nu recht voor de luidspreker waarvan het geluid net een half uurtje daarvoor was 
aangezet, opstekertje voor wat er vannacht gaat gebeuren??? De laatste ronde van de avond wordt 
gelopen onder een zwaar bewolkte lucht met absolute windstilte. We vangen nog één ral in de kooien, 
maar horen er zeker drie in het riet, tevens horen we een grotere plons die waarschijnljk aan een 
Waterhoen kan worden toegeschreven.
Groeten Hanneke Huiskamp en Henri Bouwmeester

Zondag 17 november 2013
‘Nuldagje’
De eerste ronde werd gelopen met zwaar bewolkt maar nog net droog weer. Het was helemaal 
windstil geworden op het eiland en dat zou het grootste deel van de dag zo blijven. Het leek of de 
weergoden wisten dat we minder te doen hadden want in de middaguren kwam er af en toe een zucht 
wind opzetten die ons weer aan het werk zette met het plukken van eikenblad uit de netten in de 
schapenweide. De eerste ronde was een uitgesproken desillusie; we hadden gerekend op een goede 
rallenvangst want het was er een heel mooie nacht voor geweest, dachten wij... We kwamen terug 
met twee vogels, een Waterral en een Roodborst, beide terugvangsten. Het was verder doodstil in het 
terrein. De tweede ronde was beter; net als in voorgaande dagen waren er in het bos flink wat Sijzen, 
Putters en barmsijzen verzameld om te gaan foerageren op de elzenproppen. Dat belooft nog wat als 
de zaden in de bomen op zijn en ze gedwongen zijn om het pad op te zoeken. Maar ja, dan zullen wij 
wel vertrokken zijn. We vangen een Kleine (links op de foto) en een Grote Barmsijs (rechts) die 
keurig naast elkaar in het net hangen, verder van alles wat, Vink, Merel, Waterral en één Sijs.
Over het achterste deel van de opstelling komen 
vier Wilde Zwanen van zee gevlogen. Bij de 
daaropvolgende ronde weten we niet wat we 
zien, het bos achter het veldlab is vergeven van 
enkele honderden Sijzen, in iets mindere mate 
barmsijzen en ook nog aangevuld met Putters. 
Vooral de Sijzen vliegen regelmatig onrustig en 
paniekerig rond alsof ze een Sperwer in de buurt 
weten te zitten. De vogels blijven meerdere uren 
volop aanwezig maar we vangen er amper iets 
van. Na de middag hebben we volledig onverwacht 
ineens vijf Putters in de netten rond de Ebelbrug 
hangen. Tevens nog vijf Waterrallen tegelijk in 
kooi nummer 8 en verderop zit er ook nog een in 
kooi 5. 
We hebben een uitgesproken nuldag; nee niet 
omdat we ZO weinig vangen, maar omdat 
opmerkelijk veel vogels compleet afgeronde 
biometrische maten hebben, vooral bij de 
gewichten. We beginnen nog te twijfelen aan de 
kwaiteit van de weegschaal maar die blijkt OK 
te zijn. Deze dag staat voorts in het teken van 
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maar liefst twee nieuwe jaarsoorten. 
Jawel, maar liefst twee op één dag... 
Een Waterhoen in kooi 8 en een 
Spreeuw (zeker, een Spreeuw als 
nieuwe jaarsoort op 17 november...). 
De Spreeuw vangen we in het 
donker, recht voor de luidspreker 
waar op dat moment het geluid van 
Waterral weer draait. Tijdens de 
rallenronde van 22:45 uur motregent 
het. In de lucht zijn behoorlijk wat 
piepjes van Koperwieken te horen 
en komen vrijwel continu Smienten 
overgevlogen. Er is ook een briesje 
op komen te staan uit oostelijke 
richting. De grofmazige netten 
van sectie 6 worden ontbladerd en 
gesloten. Daarna is het tijd voor de 
kooi-inspectie. Wat! Er springen op 
meerdere plekken rallen van het pad 

het riet en de struiken in en ik hoor er meerdere van de wilgentoppen springen. In kooi 5 zit een ral, 
in kooi 8 zitten er twee en in kooi 4 zitten er... zes ! Wow, dat heb ik in alle novembermaanden nog 
nooit eerder meegemaakt tijdens de avondvangsten. Op de weg terug springt er ook nog een Merel 
uit de struiken en vliegt pal achter mij het mistnet in. Daar had ik nou net geen zakje meer voor dus 
die gaat los in de hand mee. Voor deze controles gebruik ik in verband met de modderpaden de fiets 
en loop vanaf de Kooiweg via het meteoveld naar de opstelling. Op de terugweg loopt de ketting me 
er ook nog eens een keer af, dat wordt dus toch maar weer lopend terug... Bij de Waterrallen blijkt 
één terugvangst te zitten, een ral die door Symen Deuzeman op 6 november is geringd en inmiddels 
in gewicht is toegenomen van 88,5 naar 99,4 gram. Bij de overige rallen zit de zwaarste die we hier in 
het Glop ooit hebben gehad. Een voor de zekerheid twee keer wegen brengt geen verandering in wat 
we eerst niet geloven: 170 gram! 
We moeten deze week wegens onverwacht snelle afronding van een verhuismogelijkheid een beetje 
spoed zetten achter het afronden van het seizoen, net nu er zoveel Carduelisjes in het terrein zitten. 
Daarom heeft Hanneke aan het eind van de middag sectie 4 en de eerste lange baan van sectie 5 
alvast gesloten, binnengehaald en bij de kachel gehangen, morgen volgen meer...
Groeten Hanneke Huiskamp en Henri Bouwmeester

Maandag 18 november 2013
Net geen 100+ dag
In de nacht tussen 00:00 en 02:00 uur vingen we nog vier rallen, de laatste ronde was prachtig: de 
maan zat in een nest van bewolking maar gaf nog zoveel licht dat we alle ganzen en Smienten die op 
ongeveer 50 meter hoog over het glop kwamen vliegen goed hebben kunnen onderscheiden. Prachtig! 
Opvallend was dat een aanzienlijk deel in het holst van de nacht naar het oosten vloog. De zwakke 
wind was inmiddels ook pal oost geworden en het nevelde en miezerde lichtelijk. In de eerste ronde 
van vanmorgen ook goede rallenvangsten maar we hadden er op basis van de ervaringen van vannacht 
meer van verwacht. Bij vertrek bij het gebouw hingen er al twee Merels in het eerste net. Ook achter 
in de opstelling zagen en hoorden we meerdere binnenvallende Merels en Koperwieken en in de tweede 
ronde hing het op de hoge delen van de opstelling vol met Merels, vooral de grofmazige netten en de 
rest van sectie 6. Dat is echt een topplek voor de lijstervangst, als de windomstandigheden maar geen 
roet in het eten gooien. We komen van de tweede ronde terug met negen rallen en een stuk of veertig 
Merels. Bij die laatste soort treffen we zowel bronsbruine als grijze, als vrijwel zwarte vrouwen aan; 
wat een kleedvariatie bij die laat doortrekkende exemplaren van deze soort. Opvallend genoeg hingen 
er zo ineens vier Zwartkoppen tussen die Merels, twee waren er moddervet en twee mindere goden 
zonder trekvet. Hanneke wijst mij, als ze achterlangs bij sectie 9 loopt, op een enorme groep vogels 
die hoog over het eiland komt vliegen. Het blijken er werkelijk vele duizenden te zijn. Wat jammer dat 
ik nu net mijn verrekijker even niet bij me heb... Het lijkt erop dat het om plevieren gaat, gezien de 
manier van vliegen. De vogels aan de voorkant van de groep vliegen in een strakke ganzenformatie, 
de rest lijkt er maar wat achteraan te klooien, het lijken wel mensen... Zoals dat hier in het Glop zo 
vaak gaat, tegen een uur of tien in de ochtend is het helemaal over met de Merels. In tegenstelling 

Dagvangst van 17 11 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Goudhaantje 1 1
Grote barmsijs 1 1
Keep 12 3
Kleine barmsijs 2 2
Koolmees 1 1
Merel 92 11
Pimpelmees 1 1
Putter 5 5
Roodborst 4 4
Sijs 2 2
Spreeuw 1 1
Staartmees 1 1
Vink 6 6
Waterhoen 1 1
Waterral 516 21
Winterkoning 2 2

Totaal: 39 24
Aantal soorten:16

Dagverslag

63

7:45 23:59 Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp

De eerste ronde werd gelopen met zwaar bewolkt maar nog net droog weer. Het was helemaal windstil geworden op het 
eiland en dat zou het grootste deel van de dag zo blijven. Het leek of de weergoden wisten dat we minder te doen hadden 
want in de middaguren kwam er af en toe een zucht wind opzetten die ons weer aan het werk zette met het plukken van 
eikenblad uit de netten in de schapenweide. De eerste ronde was een uitgesproken desillusie; we hadden gerekend op 
een goede rallenvangst want het was er een heel mooie nacht voor geweest, dachten wij….. We kwamen terug met 2 
vogels, een waterral en een roodborst, beide terugvangsten. Het was verder doodstil in het terrein. De tweede ronde was 
beter; net als in voorgaande dagen waren er in het bos flink wat sijzen, putters en barmsijzen verzameld om te gaan 
foerageren op de elzenproppen. Dat belooft nog wat als de zaden in de bomen op zijn en ze gedwongen zijn om het pad 
op te zoeken…. Maar ja, dan zullen wij wel vertrokken zijn. 
We vangen een kleine en een grote barmsijs die keurig naast elkaar in het net hangen, verder van alles wat, vink, merel, 
waterral en 1 sijs.  Over het achterste deel van de opstelling komen 4 wilde zwanen van zee gevlogen. Bij de 
daaropvolgende ronde weten we niet wat we zien, het bos achter het veldlab is vergeven van enkele honderden sijzen, in 
iets mindere mate barmsijzen en ook nog aangevuld met putters. Vooral de sijzen vliegen regelmatig onrustig en 
paniekerig rond alsof ze een sperwer in de buurt weten te zitten. De vogels blijven meerdere uren volop aanwezig maar 
we vangen er amper iets van. Na de middag hebben we volledig onverwacht ineens 5 putters in de netten rond de 
Ebelbrug hangen. Tevens nog 5 waterrallen tegelijk in kooi nummer 8 en verderop zit er ook nog één in kooi 5. 
We hebben een uitgesproken nul-dag; nee niet omdat we ZO weinig vangen, maar omdat opmerkelijk veel vogels 
compleet afgeronde biomtrische maten hebben, vooral bij de gewichten. We beginnen nog te twijfelen aan de kwaiteit van 
de weegschaal maar die blijkt o.k. te zijn. Deze dag staat voorts in het teken van maar liefst 2 nieuwe jaarsoorten. Jawel, 
maar liefst 2 op 1 dag…. Een waterhoen in kooi 8 en een spreeuw (zeker, een spreeuw als nieuwe jaarsoort op 17 
November…..). De spreeuw vangen we in het donker, recht voor de luidspreker waar op dat moment het geluid van 
waterral weer draait. Tijdens de rallenronde van 22:45 uur motregent het. In de lucht zijn behoorlijk wat piepjes van 
koperwieken te horen en komen vrijwel continu smienten overgevlogen. Er is ook een briesje op komen te staan uit 
oostelijke richting. De grofmazige netten van sectie 6 worden ontbladerd en gesloten. Daarna is het tijd voor de kooi-
inspectie. Wat ! Er springen op meerdere plekken rallen van het pad het riet en de struiken in en ik hoor er meerdere van 
de wilgentoppen springen. In kooi 5 zit een ral, in kooi 8 zitten er 2 en in kooi 4 zitten er…. 6 ! Wow, dat heb ik in alle 
Novembermaanden nog nooit eerder meegemaakt tijdens de avondvangsten. Op de weg terug springt er ook nog een 
merel uit de struiken en vliegt pal achter mij het mistnet in. Daar had ik nou net geen zakje meer voor dus die gaat los in 
de hand mee. Voor deze controles gebruik ik ivm de modderpaden de fiets en loop vanaf de Kooiweg via het meteoveld 
naar de opstelling. Op de terugweg loopt de ketting me er ook nog eens een keer af, dat wordt dus toch maar weer 
lopend terug…..
Bij de rallen blijkt 1 terugvangst te zitten, een ral die door Symen Deuzeman op 6 november is geringd en inmiddels in 
gewicht is toegenomen van 88,5 naar 99,4 gram. Bij de overige rallen zit de zwaarste die we hier in het Glop ooit hebben 

Van tot: Aanwezig:

maandag 18 november 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort
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tot op Vlieland lijken de Merels hier 
gemiddeld zo fit bij aankomst dat 
ze er voor kiezen om overdag nog 
een eindje verder te gaan, of om 
bij hoge waterstand in het Glop 
er toch voor te kiezen om te gaan 
foerageren op andere delen van 
het eiland (besdragende struiken 
ontberen wij hier). Alternatief is 
echter het rijke bodemleven op 
de hoger gelegen delen van ons 
terrein. Vandaag hadden we opnieuw 
een gewichtrecord bij de Waterrallen, 
een knoepert van 176,1 gram! Het 
maximumgewicht moest opnieuw 
bijgesteld worden. Dit zwaargewicht 
was niet de enige van die soort; er 
waren meerdere exemplaren van 
150+ en ook 160+ grammen. Verspreid over de hele dag vangen we ze door; het zal uiteindelijk met 
de rallen de tweede dag van het seizoen worden.
De Vinken, Sijzen en barmsijzen lieten het vandaag afweten, ze waren er zeker wel, maar om 
onduidelijke redenen kwam er vandaag amper iets van naar beneden. Vandaag waren er wel 

regelmatiger Koperwieken en Kepen in het bos te 
vinden, maar vangen zat er ook van die soorten 
niet echt in. Wel was er regelmatig onrust, in de 
loop van de middag wisten we de stoker daarvan te 
verschalken. Boven de Ebelbrug hing een subadulte 
man Sperwer. De vogel droeg een ring van onszelf 
en bleek op 10 september door Symen te zijn 
geringd. Net als het jonge vrouwtje dat wij eerder in 
juli vingen had ook deze Sperwer een klein gezwel in 
zijn mondhoek. 
Aan het eind van de middag zakten de vangsten in 
en lijken de meeste vogels totaal uit het Glop te zijn 
vertrokken. De laatste dagronde levert slechts één ral 
op. Voor het donker hebben we de resterende netten 
van sectie 5 en sectie 9 nog binnengehaald. In de 
avondrondes wordt nog één Waterral gevangen en in 
de nachtelijke ronde zit er één op de lus van een net 
in sectie 7 en wordt er tevens nog één in de kooi van 

sectie 3 gevangen. We hebben nu 265 Waterrallen geringd dit jaar.
Groeten Hanneke Huiskamp en Henri Bouwmeester

Dinsdag 19 november 2013
Hier en daar een bui met af en toe een Waterral
Een buiige ochtend en dus wederom lijsters op het eiland. Bij de eerste ronde diverse piepjes van 
Koperwieken en in mindere mate ook Kramsvogels boven het Glop. De eerste ronde werd gelopen 
onder een zwaarbewolkte hemel waaruit net een bui was neergedaald. Veel vers gevallen blad dat 
dan zo lekker plakt in de netten. Maar dus ook wel wat vogels: 15 stuks waarvan vijf Waterrallen, één 
Koperwiek en negen Merels. Tijdens het teruglopen vielen er al meer in, netjes vanuit het noordoosten. 
De volgende ronde was dan ook even weer merelrijker, zoals gisteren ook het geval was. En geheel in 
de traditie; wederom was daarna zo goed als alles weg. Tijdens het blaadjes peuteren (het worden er 
nu wel snel minder) bleek er pal naast ons onder de berken op de rand van de schapenweide ineens 
een Houtsnip te hangen, de zevende voor dit jaar. Het verdere verloop van de dag ging eigenlijk net 
zoals gisteren, vooral verschillende vogeltjes in het bos, aangevuld met af en toe een Waterral. Na de 
middag zag ik bij vertrek een Sperwer loodrecht omhoog uit het bos komen vliegen... In de netten 
bij de Ebelbrug hingen daarna zeven Vinken, een Keep en een Heggenmus, duidelijk gevalletje van 
sperwereffect dus. Vandaag vingen we voor het eerst deze week een Merel met een ring uit een 
voorgaand jaar terug. Zoals meestal in november was dat ook dit keer een vrouw. Ze bleek hier in 

Dagvangst van 18 11 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Keep 1 1
Koolmees 4 4
Koperwiek 1 1
Merel 341 44
Pimpelmees 1 1
Roodborst 4 4
Sperwer 1 1
Vink 22 4
Waterhoen 1 1
Waterral 323 26
Winterkoning 2 2
Zanglijster 1 1
Zwartkop 4 4

Totaal: 73 21
Aantal soorten:13

Dagverslag

94

7:45 23:59 Henri bouwmeester en Hanneke Huiskamp

In de nacht tussen 00;00 en 02:00 uur vingen we nog 4 rallen, de laatste ronde was prachtig : de maan zat in een nest 
van bewolking maar gaf nog zoveel licht dat we alle ganzen en smienten die op ongeveer 50 meter hoog over het glop 
kwamen vliegen goed hebben kunnen onderscheiden. Prachtig ! Opvallend was dat een aanzienlijk deel in het holst van 
de nacht naar het oosten vloog. De zwakke wind was inmiddels ook pal oost geworden en het nevelde en miezerde 
lichtelijk. 
In de eerste ronde van vanmorgen ook goede rallenvangsten maar we hadden er op basis van de ervaringen van 
vannacht meer van verwacht. Bij vertrek bij het gebouw hingen er al 2 merels in het eerste net. Ook achter in de 
opstelling zagen en hoorden we meerdere binnenvallende merels en koperwieken en in de tweede ronde hing het op de 
hoge delen van de opstelling vol met merels, vooral de grofmazige netten en de rest van sectie 6. Dat is echt een topplek 
voor de lijstervangst, als de windomstandigheden maar geen roet in het eten gooien. We komen van de tweede ronde 
terug met 9 rallen en een stuk of 40 merels. Bij die laatste soort treffen we zowel bronsbruine als grijze, als vrijwel zwarte 
vrouwen aan, wat een kleedvariatie bij die laat doortrekkende exemplaren van deze soort. 
Opvallend genoeg hingen er zo ineens 4 zwartkoppen tussen die merels, 2 waren er moddervet en 2 mindere goden 
zonder trekvet. Hanneke wijst mij, als ze achterlangs bij sectie 9 loopt, op een enorme groep vogels die hoog over het 
eiland komt vliegen. Het blijken er werkelijk vele duizenden te zijn. Wat jammer dat ik nu net mijn verrekijker even niet bij 
me heb.. Het lijkt erop dat het om plevieren gaat, gezien de manier van vliegen. 
De vogels aan de voorkant van de groep vliegen in een strakke ganzenformatie, de rest lijkt er maar wat achteraan te 
klooien, het lijken wel mensen…..  
Zoals dat hier in het glop zo vaak gaat, tegen een uur of 10 in de ochtend is het helemaal over met de merels. In 
tegenstelling tot op Vlieland lijken de merels hier gemiddeld zo fit bij aankomst dat ze er voor kiezen om overdag nog een 
eindje verder te gaan, of om bij hoge waterstand in het glop er toch voor te kiezen om te gaan foerageren op andere 
delen van het eiland (besdragende struiken ontberen wij hier….).
Alternatief is echter het rijke bodemleven op de hoger gelegen delen van ons terrein.
Vandaag hadden we opnieuw een gewichtsrecord bij de waterrallen, een knoepert van 176,1 gram ! Het maximum 
gewicht moest opnieuw bijgesteld worden. Dit zwaargewicht was niet de enige van die soort; er waren meerdere 
exemplaren van 150+ en ook 160+ grammen. Verspreid over de hele dag vangen we ze door ; het zal uiteindelijk met de 
rallen de tweede dag van het seizoen worden.
De vinken, sijzen en barmsijzen lieten het vandaag afweten, ze waren er zeker wel, maar om onduidelijke redenen kwam 
er vandaag amper iets van naar beneden. Vandaag waren er wel regelmatiger koperwieken en kepen in het bos te 
vinden, maar vangen zat er ook van die soorten niet echt in. Wel was er regelmatig onrust, in de loop van de middag 
wisten we de stoker daarvan te verschalken. Boven de ebelbrug hing een subadulte man sperwer. De vogel droeg een 
ring van het VRS en bleek op 10 September door Symen te zijn geringd. Net als het jonge vrouwtje dat wij eerder in juli 
vingen had ook deze sperwer een klein gezwel in zijn mondhoek. Aan het eind van de middag zakten de vangsten in en 
lijke de meeste vogels total uit het glop te zijn vertrokken. De laatste dagronde levert slechts 1 ral op. Voor het donker 
hebben we de resterende netten van sectie 5 en sectie 9 nog binnen gehaald. In de avondrondes wordt nig 1 ral 
gevangen en in de nachtelijke ronde zit er 1 op de lus van een net ii sectie 7 en wordt er tevens nog 1 iin de kooi van secti 
3 gvanen. We hebben nu 265 waterrallen grid d jaar.

Van tot: Aanwezig:

dinsdag 19 november 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort
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2008 te zijn geringd, bevindt zich nu 
blakend in haar zesde kalenderjaar 
en bezoekt vandaag voor de 
twintigste maal de ringtafel. Het is 
een vogel die eigenlijk ieder jaar 
gedurende de meeste maanden wel 
eens wordt gevangen, maar dit jaar 
is dat tot vandaag alleen een keer 
in augustus geweest. Wat aan de 
hele lijst van vangsten wel opvallend 
is: in november begint ze enorm 
op te vetten van net iets onder 90 
gram naar tussen de 110 en 120 
gram. Dat laatste gewicht is van 
vandaag. Dan ga je je toch afvragen 

of deze groep Merels het eiland in de wintermaanden ook verlaat om de winter elders door te brengen. 
Met andere woorden: horen de Schiermonnikoger Merels ook tot de Scandinavische wegtrekkende 
groep? De voorlaatste ronde wordt samen met twee van onze drie medegebruikers van het veldlab 
(docenten van de WUR) gelopen, we zijn net op tijd om het vertrek van de Merels te beleven. Rondom 
het gebouw horen we de kenmerkende tsjirrrp-roepjes en zien we Merels heel rustig klimmend in 
zuidwestelijke richting wegvliegen. We kruipen weer een heel rustige avond in; de maan komt in volle 
glorie heel laag tussen de bomen door schijnend omhoog en de wind is weer zo goed als helemaal 
weggevallen. De rallenrondes hoeven eigenlijk niet eens met zaklamp gelopen te worden. We vangen 
er slechts één en het is in het riet ook helemaal stil.
Groeten Hanneke Huiskamp en Henri Bouwmeester

Woensdag 20 november 2013
Witte randjes bij het lopen van de eerste drie rondes
De dag begon weer lekker rustig met een zacht briesje en heel helder weer onder een halfbewolkte 
hemel. Ter hoogte van sectie 4 en 5 bleek het gras en mos licht bevroren te zijn, het knisperde lekker 
onder de laarzen. Bij terugkomst bij het gebouw bleek ook het laagje water in de kruiwagen te zijn 
bevroren. Er kwamen wel wat Merels binnenvallen, maar dat stelde amper wat voor. Op het moment 
dat we tijdens de eerste ronde bij sectie 8 stonden begonnen rondom ons roofvogels te krijsen en 
kekkeren. Je kon precies de Buizerd, de Havik en minimaal één Sperwer lokaliseren en dat kwam goed 
overeen met de geijkte plekken waar je ze in het voorjaar ook treft. Vooral in de omgeving van het 
haviksnest van de afgelopen paar jaar ging het even flink tekeer. Maar enkele tellen later kwam er uit 
die hoek een Slechtvalk uit de bosjes en die koos klimmend het luchtruim richting polder. De vogel 
werd ronduit uitgejouwd door de lokale roofvogels die op hun plekje in de directe omgeving zaten 
en meerdere Vinken en Graspiepers deden verwoede pogingen om de valk daarbij te begeleiden. De 
eerste ronde leverde zes Waterrallen in de kooien op, vier Merels, een Koperwiek en een ongeringde 
plus een geringde Pimpelmees op. Niet slecht, en er vloog nog van alles boven het terrein rond, van 
meerdere pimpels tot, ik zou haast zeggen vanzelfsprekend, groepjes barmsijzen, Putters en Sijzen. 
Daarvan vingen we er de gehele ochtend weer niet één. ’s Middags wel enkele Putters en Sijzen. De 
rallen bleven opnieuw eigenlijk met één of twee per ronde de hele dag weer doorvangen en er zat weer 
behoorlijke spreiding in grootte. Superdikke rallen als afgelopen dagen zaten er niet meer bij. Aan 

het eind van de middag sloten 
we de daglichtrondjes af met een 
terugvangst van een mannetje Vink 
met oude ring. De vogel bleek een 
enorm papilloma-gezwel te hebben 
aan de linkerpoot, maar leek daar 
(kijkend naar zijn algehele conditie) 
niet veel hinder van te hebben. 
Een blik in de database leerde ons 
dat de vogel al op 11 September 
2009 is geringd en dat er toen niks 
met de voet aan de hand was. Pas 
meerdere vangsten later stond 
voor het eerst genoteerd dat er een 

Dagvangst van 19 11 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Heggemus 1 1
Houtsnip 1 1
Keep 1 1
Koolmees 1 1
Koperwiek 1 1
Merel 826 34
Roodborst 1 1
Vink 8 8
Waterral 211 13
Winterkoning 1 1

Totaal: 48 14
Aantal soorten:10

Dagverslag

62

7:45 23:59 Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp

Een buiige ochtend en dus wederom lijsters op het eiland. Bij de eerste ronde diverse piepjes van koperwieken en in 
mindere mate ook kramsvogels boven het glop. De eerste ronde werd gelopen onder een zwaar bewolkte hemel waaruit 
net een bui was neergedaald. Veel vers gevallen blad dat dan zo lekker plakt in de netten. Maar dus ook wel wat vogels : 
15 stuks waarvan 5 waterrallen, 1 koperwiek en 9 merels. Tijdens het teruglopen vielen er al meer in, netjes vanuit het 
noordoosten. De volgende ronde was dan ook even weer merelrijker, zoals gisteren ook het geval was. En geheel in de 
traditie ; wederom was daarna zo goed als alles weg. Tijdens het blaadjes peuteren (het worden er nu wel snel minder) 
bleek er pal naast ons onder de berken op de rand van de schapenweide ineens een houtsnip te hangen, de 7e voor dit 
jaar.Het verdere verloop van de dag ging eigenlijk net zoals gisteren, vooral verschillende vogeltjes in het bos, aangevuld 
met af en toe een waterral. Na de middag zag ik bij vertrek een sperwer loodrecht omhoog uit het bos komen 
vliegen…..In de netten bij de Ebelbrug hingen daarna 7 vinken, een keep en een heggenmus, duidelijk gevalletje van 
sperwer-effect dus.
Vandaag vingen we voor het eerst deze week een merel met een ring uit een voorgaand jaar terug. Zoals meestal in 
November was dat ook dit keer een vrouw. Ze bleek hier in 2008 te zijn geringd, bevindt zich nu blakend in haar 6e 
kalenderjaar en bezoekt vandaag voor de 20e maal de ringtafel. Het is een vogel die eigenlijk ieder jaar gedurende de 
meeste maanden wel eens wordt gevanen, maar dit jaar is dat tot vandaag alleen 1 x in Augustus geweest. Wat aan de 
hele lijst van vangsten wel opvallend is : in November begint ze enorm op te vetten van net iets onder 90 gram naar 
tussen de 110 en 120 gram. Dat laatste gewicht is van vandaag. Dan ga je je toch afvragen of deze groep merels het 
eiland in de wintermaanden ook verlaat om de winter elders door te brengen. Met andere woorden : horen de 
Schiermonnikoger merels ook tot de scandinavische wegtrekkende groep?
De voorlaatste ronde wordt samen met 2 van onze 3 medegebruikers van het veldlab (docenten van de WUR) gelopen, 
we zijn net op tijd om het vertrek van de merels te beleven. Rondom het gebouw horen we de kenmerkende tsjirrrp-
roepjes en zien we merels heel rustig klimmend in Zuidwestelijke richting wegvliegen. We kruipen weer een heel rustige 
avond in ; de maan komt in volle glorie heel laag tussen de bomen door schijnend omhoog en de wind is weer zo goed 
als helemaal weggevallen. De rallenrondes hoeven eigenlijk niet eens met zaklamp gelopen te worden. We vangen er 
slechts 1 en het is in het riet ook helemaal stil.

Van tot: Aanwezig:

woensdag 20 november 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 20 11 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Koperwiek 1 1
Merel 29 11
Pimpelmees 11 2
Putter 2 2
Roodborst 2 2
Sijs 14 5
Spreeuw 1 1
Vink 14 5
Waterral 122 23

Totaal: 44 8
Aantal soorten:9

Dagverslag

52

7:45 23:59 Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp

De dag begon weer lekker rustig met een zacht briesje en heel helder weer onder een halfbewolkte hemel. Ter hoogte 
van sectie 4 en 5 bleek het gras en mos licht bevroren te zijn, het knisperde lekker onder de laarzen. Bij terugkomst bij 
het gebouw bleek ook het laagje water in de kruiwagen te zijn bevroren. Er kwamen wel wat merels binnenvallen, maar 
dat stelde amper wat voor. Op het moment dat we tijdens de 1e ronde bij sectie 8 stonden begonnen rondom ons 
roofvogels te krijsen en kekkeren. Je kon precies de buizerd, de havik en minimaal 1 sperwer lokaliseren en dat kwam 
goed overeen met de geijkte plekken waar je ze in het voorjaar ook treft. Vooral in de omgeving van het haviknest van de 
afgelopen paar jaar ging het even flink tekeer. Maar enkele tellen later kwam er uit die hoek een slechtvalk uit de bosjes 
en die koos klimmend het luchtruim richting polder. De vogel werd ronduit uitgejouwd door de lokale roofvogels die op 
hun plekje in de directe omgeving zaten en meerdere vinken en graspiepers deden verwoede pogingen om de valk 
daarbij te begeleiden. De eerste ronde leverde 6 waterrallen in de kooien op, 4 merels, een koperwiek en een ongeringde 
plus een geringde pimpel op. Niet slecht en er vloog nog van alles boven het terrein rond, van meerdere pimpels tot, ik 
zou haast zeggen vanzelfsprekend, groepjes barmsijzen, putters en sijzen. Daarvan vingen we er de gehele ochtend weer 
niet één. ' s Middags wel enkele putters en sijsjes. 
De rallen bleven opnieuw eigenlijk met 1 of 2 per ronde de hele dag weer doorvangen en er zat weer behoorlijke spreiding 
in grootte. Superdikke rallen als afgelopen dagen zaten er niet meer bij.
Aan het eind van de middag sloten we de daglichtrondjes af met een terugvangst van een mannetje vink met oude ring. 
De vogel bleek een enorm pappiloma-gezwel te hebben aan de linkerpoot, maar leek daar (kijkend naar zijn algehele 
conditie) niet veel hinder van te hebben. Een blik in de database leerde ons dat de vogel al op 11 September 2009 is 
geringd en dat er toen niks met de voet aan de hand was. Pas meerdere vangsten later stond voor het eerst genoteerd 
dat er een gezwel aan de linker voorteen zat. Daarna zag je aan een deel van de omschrijvingen dat het gezwel aan het 
groeien was geslagen. Nu zat het aan de gehele tenen en vormde een grote lelijke klompvoet. De vogel lijkt er goed 
onder te gedijen want had een prima conditie. 
In de eerste 2 uren na het invallen van de duisternis passeerde er een regengebied over Schiermonnikoog. En net zoals 
de beste avond van eerder deze week lijkt het erop dat die regen veel rallen uit het luchtruim heeft geplukt, want we 
liepen om 22:15 uur een rondje met 7 rallen in de kooien. En opnieuw zaten er meerdere in de struiken en zagen we 2 
exemplaren bij de kooien weglopen. In de struiken waren in de avondschemer ook een paar spreeuwen gaan slapen, 
daarvan pestten we er 1 een mistnet in, de tweede spreeuw van het jaar.
In de laatste ronde zitten er nog weer 4 rallen in de kooien maar komen we er met slechts 3 terug op het gebouw. We 
bleken in de vorige ronde het klepje van 1 der opvangkooitjes te hebben laten openstaan; weg was de vogel op het 
moment dat ik 2 stappen in de modder had gezet. Bij 1 van de 3 vogels blijkt op de ringtafel dat ie een oude herstelde 
open beenbreuk in de rechtertarsus heeft. Hij kan ondanks het uit de poot stekende stuk bot de poot toch nog gebruiken. 
Iets wat die fazant bij van der werff niet meer kan zeggen…..

Van tot: Aanwezig:

donderdag 21 november 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort
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gezwel aan de linker voorteen zat. Daarna zag je aan een deel van de omschrijvingen dat het gezwel 
aan het groeien was geslagen. Nu zat het aan de gehele tenen en vormde een grote lelijke klompvoet. 
De vogel lijkt er goed onder te gedijen want had een prima conditie. In de eerste twee uren na het 
invallen van de duisternis passeerde er een regengebied over Schiermonnikoog. En net zoals de beste 
avond van eerder deze week lijkt het erop dat die regen veel Waterrallen uit het luchtruim heeft 
geplukt, want we liepen om 22:15 uur een rondje met zeven rallen in de kooien. En opnieuw zaten er 
meerdere in de struiken en zagen we twee exemplaren bij de kooien weglopen. In de struiken waren 
in de avondschemer ook een paar Spreeuwen gaan slapen, daarvan pestten we er één een mistnet 
in, de tweede Spreeuw van het jaar. In de laatste ronde zitten er nog weer vier rallen in de kooien 
maar komen we er met slechts drie terug op het gebouw. We bleken in de vorige ronde het klepje 
van één van de opvangkooitjes te hebben laten openstaan; weg was de vogel op het moment dat ik 
twee stappen in de modder had gezet. Bij één van de drie vogels blijkt op de ringtafel dat ie een oude 
herstelde open beenbreuk in de rechtertarsus heeft. Hij kan ondanks het uit de poot stekende stuk bot 
de poot toch nog gebruiken. Iets wat die fazant bij Van der Werff niet meer kan zeggen...
Groeten Hanneke Huiskamp en Henri Bouwmeester

Donderdag 21 november 2013
Nek-aan-drek-race tussen Merel en ral
Hanneke is vanmorgen extra vroeg naar de rallenkooien gelopen om te kijken of de flink actieve rallen 
van vannacht ook op dit tijdstip al in de kooien zouden lopen. Om 06:30 uur vertrok ze en ja hoor, 
korte tijd later kwam ze met vijf Waterrallen terug. Tijdens de later volgende officiële eerste ronde 
was het inmiddels weer iets begonnen te vriezen; er kwamen opnieuw weer enkele Merels het Glop 
binnenvallen. We vingen er meteen een paar van maar erg indrukwekkend was het zeker niet. Wel was 
goed merkbaar dat er nog steeds van alles in de lucht zat, Vinken, Kepen, Koperwieken en af en toe 
weer barmsijzen die zich bij de groepjes in het elzenbos voegden. Tijdens het teruglopen zagen we in 
de richting van het veldlab een groep van ongeveer vijftig Houtduiven uit noord aan komen vliegen, ze 
vlogen precies richting sectie 6 in de schapenweide. Dat biedt perspectieven denk je dan even, maar 
de volgende ronde sta je weer met beide benen op de grond: niks naks nada. Een kleinere groep vliegt 
wel regelmatig op uit een van de 
eiken tussen veldlab en Kooiweg 
en keert ook even regelmatig 
terug. Voor het veldlab zat enige tijd 
een Grote Lijster te alarmeren, hij 
kreeg regelmatig bijval van enkele 
Kramsvogels en Koperwieken. Er 
bevond zich kennelijk iets in de 
bosjes waar wij geen weet van 
hadden... 
’s Middags zagen we bij de 
Arnicaweide een Buizerd in een 
lichte kleedvorm die verdacht 
veel leek op de Buizerd die eerder 
dit seizoen werd gevangen door 
Jos van de Staaij en André van 
Loon. Het werd een heerlijke, rustige 
najaarsdag met al een beetje een 
winters karakter, met het lekkere zonnetje in de ochtend die het riet van oranje tinten voorzag en 
met knisperend gras en modder onder je voeten leek het alsof het een februaridag was. Gelukkig was 
de snijdend koude wind van gisteravond helemaal gaan liggen, al bij de eerste ronde hebben we de 
netten van sectie 6 weer open kunnen schuiven. In de middag zagen we door de bovenramen van het 
veldlab gedurende vele uren in het mooi scherpe licht van de zon vele tientallen Sijzen en barmsijzen 
op de talrijke elzenproppen foerageren. Eindelijk kwamen er wat meer Sijzen en barmsijzen vanuit 
de boomtoppen naar beneden, we vingen vandaag over de gehele dag verspreid tien Sijzen en drie 
Grote plus twee Kleine Barmsijzen. In de vroege avond begon het al weer lichtjes te vriezen en bleef 
het onder de alweer krimpende maar toch nog fel schijnende maan nog steeds windstil. De eerste 
avondronde leverde nog een Waterral op, een tweede vloog een eindje parallel voor mij uit langs de 
netten. Verder was het behoorlijk stil in het gebied.
Groeten Hanneke Huiskamp en Henri Bouwmeester

Dagvangst van 21 11 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Grote barmsijs 3 3
Heggemus 2 2
Keep 1 1
Kleine barmsijs 2 2
Koolmees 2 2
Merel 517 22
Pimpelmees 1 1
Roodborst 2 2
Sijs 10 10
Vink 13 4
Waterral 18 18
Zwartkop 1 1

Totaal: 55 13
Aantal soorten:12

Dagverslag

68

6:45 23:59 Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp

Hanneke is vanmorgen extra vroeg naar de rallenkooien gelopen om te kijken of de flink actieve rallen van vannacht ook 
op dit tijdstip al in de kooien zouden lopen. Om 06:30 uur vertrok ze en ja hoor, korte tijd later kwam ze met 5 waterrallen 
terug. Tijdens de later volgende officiële eerste ronde was het inmiddels weer iets begonnen te vriezen; er kwamen 
opnieuw weer enkele merels het Glop binnenvallen. We vingen er meteen een paar van maar erg indrukwekkend was het 
zeker niet. Wel was goed merkbaar dat er nog steeds van alles in de lucht zat, vinken, kepen, koperwieken en af en toe 
weer barmsijzen die zich bij de groepjes in het elzenbos voegden. Tijdens het teruglopen zagen we in de richting van het 
veldlab een groep van ongeveer 50 houtduiven uit Noord aan komen vliegen, ze vlogen precies richting sectie 6 in de 
schapenweide. Dat biedt perspectieven denk je dan even, maar de volgende ronde sta je weer met beide benen op de 
grond, niks naks nada. Een kleinere groep vliegt wel regelmatig op uit één van de eiken tussen veldlab en Kooiweg en 
keert ook even regelmatig terug. 
Voor het veldlab zat enige tijd een grote lijster te alarmeren, hij kreeg regelmatig bijval van enkele kramsvogels en 
koperwieken. Er bevond zich kennelijk iets in de bosjes waar wij geen weet van hadden…. 's Middags zagen we bij de 
Arnicaweide een buizerd in een lichte kleedvorm die verdacht veel leek op de buizerd die eerder dit seizoen werd 
gevangen door Jos v.d. Staaij en André van Loon.
Het werd een heerlijke rustige najaarsdag met al een beetje een winters karakter, met het lekkere zonnetje in de ochtend 
die het riet van oranje tinten voorzag en met knisperend gras en modeer onder je voeten leek het alsof het een 
Februaridag was. Gelukkig was de snijdend koude wind van gisteravond helemaal gaan liggen, al bij de eerste ronde 
hebben we de netten van sectie 6 weer open kunnen schuiven. 
In de middag zagen we door de bovenramen van het veldlab gedurende vele uren in het mooi scherpe licht van de zon 
vele tientallen sijzen en barmsijzen op de talrijke elzenproppen foerageren. Indelijk kwamen er wat meer sijzen en 
barmsijzen vanuit de boomtoppen naar beneden, we vingen vandaag over de gehele dag verspreid 10 sijzen en 3 grote + 
2 kleine barmsijs.
In de vroege avond begon het a weer lichtjes te vriezen en bleef het onder de alweer krimpende maar toch nog fel 
schijnende maan nog steeds windstil. De eerste avondronde leverde nog 1 waterral op, een tweede vloog een eindje 
parallel voor mij uit langs de netten. Verder was het behoorlijk stil in het gebied.

Van tot: Aanwezig:

vrijdag 22 november 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort
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Vrijdag 22 november 2013
The ghost of season’s end...
waarde vandaag rond in het Groene 
Glop. Bij het opstaan bleek dat 
het inmiddels heel ander weer was 
geworden; vroor het vannacht nog 
onder een kraakheldere windstille 
hemel, nu stond er een vlagerige 
noordenwind en regende het lichtjes. 
Die regen was een korte bui, 
hoopten we maar, want het internet 
lag plat. In het bos spatten een paar 
Merels weg, maar dat stelde niks 
voor. Vorige week zou het onder 
deze omstandigheden nog flink 
blaadjes peuteren worden maar dat 
viel nu enorm mee. Kooi 4 had in de 
eerste ronde zeven rallen, verder alleen één in kooi 8. Verder twee Merels waarvan er één door het net 
loopt tot hij een gat tegenkomt... De tweede ronde wordt meegelopen door onze medegebruikers (drie 
docenten van de Wageningen uni) van het gebouw en zij blijken maar weer eens de lucky factor; het 
was erg rustig in het bos maar op de scheiding met het hakhout hing er ineens een groepje Sijzen bij 
elkaar in één net. Daartussen ook enkele barmsijzen waaronder een mooie adulte man Kleine Barmsijs 
zoals we ze kennen van de lokale broedvogels in het begin van het seizoen. Al vroeg in de ochtend 
zakten de vangsten snel terug, maar bemoedigend was wel de constatering dat de zon van gisteren 
en de opnieuw opstekende wind van vanmorgen er voor zorgde dat er meer en meer elzenzaad op 
het pad terecht kwam. En dat heeft dan vervolgens meteen effect op de vogels zodat het de komende 
dagen best nog wel eens leuk zou kunnen worden. Midden op de middag kregen we bezoek van de 
familie Glerum en ook tijdens de ronde die zij meeliepen gebeurde er weer iets leuks: niet alleen had 
Hanneke hen voorspeld dat er in totaal vijf vogels zouden worden gevangen, die hingen er ook nog... 
Er zou ook wat bijzonders worden gevangen. En ja... In sectie 2 hing tussen enkele andere Vinken 
een dubbelvink. Een dubbelvink??? Ja, een Vink met twee ringen! Naspeuren in de database leerde 
ons dat de vogel in de opbouwweek in 2010 is geringd. Vervolgens werd de vogel in dat jaar nog 
twee keer teruggevangen. De laatste terugvanger vond dat de Vink kennelijk nog niet helemaal yin 
yang was en koos voor meer balans door er een tweede ring aan te knopen. Daar redde de vogel zich 
inderdaad heel goed mee want tot de dag van vandaag bleef hij ver van de ringtafel. Vanzelfsprekend 
hebben we de ring met het meest recente nummer verwijderd. Er meldde zich ook nog een andere 
oudgediende, een Winterkoning met een ring uit de Y-serie. Deze bleek in 2010 te zijn geringd, 
wederom in de opbouwweek, daarna nog vier keer terug in dat jaar, vervolgens nog twee keer in 2011 
en nu pas opnieuw in 2013 dus. De laatste drie vangsten dus alleen in oktober en November. In de 
avonduren vangen we nog één Waterral. De verwachtingen waren wat hoger vanwege de miezerige 
motregenbuitjes die eerder deze week tot twee maal toe tot het invallen van meerdere rallen leken te 
leiden, maar dat viel vanavond dus tegen. Vanavond is Holmer Vonk ons komen vergezellen, hij heeft 
morgen een wadvogeltelling uit te voeren en neemt het daarna over tot en met de zondag. Na het 
weekend komt Joop van Ardenne het dan weer overnemen en hij zal de hekkensluiter van dit seizoen 
gaan worden.
Groeten Hanneke Huiskamp en Henri Bouwmeester

Week 48

Zaterdag 23 november 2013
Onze laatste dag
De eerste ronde is er weer één onder prachtig rustig najaarslicht. Wederom helemaal windstil en 
wederom een scherpe bewolkingsband, maar nu in pal zuidelijke richting boven de vaste wal. Kortom, 
eigenlijk veel te mooi en rustig weer als het om trek gaat. We horen dan ook niet zoveel buiten de 
dagelijkse verplaatsingen, kennelijk vanaf de slaapplaatsen, van Vinken, Sijzen en barmsijzen.
In kooi 4 hebben we weer een goede ronde met ditmaal zes Waterrallen, in de andere kooien 
respectievelijk één en twee en nul rallen. Bij de vangsten een terugvangst van een vogel uit 2012. 
Dit exemplaar heeft nog steeds sporen van de kenmerken van eerste kalenderjaarvogels. In de 

Dagvangst van 22 11 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Barmsijs 1 1
Houtsnip 1 1
Kleine barmsijs 1 1
Koperwiek 1 1
Merel 11 2
Roodborst 2 2
Sijs 13 13
Spreeuw 1 1
Vink 15 6
Waterral 212 14
Winterkoning 3 3
Zwartkop 1 1

Totaal: 37 9
Aantal soorten:12

Dagverslag

46

8:00 23:59 Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp

waarde vandaag rond in het groene glop. 
Bij het opstaan bleek dat het inmiddels heel ander weer was geworden; vroor het vannacht nog onder een kraakheldere 
windstille hemel, nu stond er een vlagerige noordenwind en regende het lichtjes. Die regen was een korte bui, hoopten we 
maar, want het internet lag plat. In het bos spatten een paar merels weg, maar dat stelde niks voor. Vorige week zou het 
onder deze omstandigheden nog flink blaadjes peuteren worden maar dat viel nu enorm mee.
Kooi 4 had in de 1e ronde 7 rallen, verder alleen 1 in kooi 8. Verder 2 merels waarvan er 1 door het net loopt tot hij een 
gat tegenkomt…. De 2e ronde wordt meegelopen door onze medegebruikers (3 docenten van de Wageningen uni) van 
het gebouw en zij blijken maar weer eens de lucky factor ; het was erg rustig in het bos maar op de scheiding met het 
hakhout hing er ineens een groepje sijzen bij elkaar in 1 net. Daartussen ook enkele barmsijsjes waaronder een mooie 
adulte man kleine barmsijs zoals we ze kennen van de lokale broedvogels in het begin van het seizoen. Al vroeg in de 
ochtend zakten de vangsten snel terug, maar bemoedigend was wel de constatering dat de zon van gisteren en de 
opnieuw opstekende wind van vanmorgen er voor zorgde dat er meer en meer elzenzaad op het pad terecht kwam. En 
dat heeft dan vervolgens meteen effect op de vogels zodat het de komende dagen best nog wel eens leuk zou kunnen 
worden. Midden op de middag kregen we bezoek van de fam. Glerum en ook tijdens de ronde die zij meeliepen gebeurde 
er weer iets leuks : niet alleen had Hanneke hen voorspeld dat er in totaal 5 vogels zouden worden gevangen, die hingen 
er ook nog…. Er zou ook wat bijzonders worden gevangen. En ja….. In sectie 2 hing tussen enkele andere vinken een 
dubbelvink. Een dubbelvink??? Ja, een vink met 2 ringen ! Naspeuren in de database leerde ons dat de vogel in de 
opbouwweek in 2010 is geringd. Vervolgens werd de vogel in dat jaar nog 2 keer teruggevangen. De laatste terugvanger 
vond dat de vink kennelijk nog niet helemaal yin yang was en koos voor meer balans door er een tweede ring aan te 
knopen. Daar redde de vogel zich inderdaad heel goed mee want tot de dag van vandaag bleef hij ver van de ringtafel. 
Vanzelfsprekend hebben we de ring met het meest recentste nummer verwijderd. Er meldde zich ook nog een andere 
oudgediende, een winterkoning met een ring uit de Y-serie. Deze bleek in 2010 te zijn geringd, wederom in de 
opbouwweek, daarna nog 4 x terug in dat jaar, vervolgens no 2 x in 2011 en nu pas opnieuw in 2013 dus. De laatste 3 
vangsten dus alleen in oktober en November.
In de avonduren vangen we nog 1 waterral. De verwachtingen waren wat hoger vanwege de miezerige motregenbuitjes 
die eerder deze week tto 2 maal toe tot het invallen van meerdere rallen leken te leiden, maar dat viel vanavond dus 
tegen.
Vanavond is Holmer Vonk ons komen vergezellen, hij heeft morgen een wadvogeltelling uit te voeren en neemt het 
daarna over t/m de zondag. Na het weekend komt Joop van Ardenne het dan weer overnemen en hij zal de hekkensluiter 
van dit seizoen gaan worden.

Van tot: Aanwezig:

zaterdag 23 november 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort
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oorstreek zit nog steeds een waas 
van bruine veerrandjes en dat is 
ook zo bij de laagste keelveren, de 
poten zijn al wel voor een redelijk 
deel verkleurd, maar nog niet 
overtuigend strokleurig. Je kunt bij 
dit soort exemplaren dus maar zo de 
fout maken om ze de leeftijd eerste 
kalenderjaar te geven. We vangen 
de rest van de ochtend nog een 
aantal Vinken, een enkele Sijs en 
een paar Merels. Daarnaast tevens 
nog weer een Zwartkop en in onze 
allerlaatste ronde zowaar nog een man Vuurgoudhaan. Leuk om een seizoen mee af te sluiten, dat is 
mij in alle voorgaande jaren zeker nog niet eerder gebeurd in november.
We sluiten iets na 12 uur de netten. Voor ons zit het er op. Het seizoen 2013 was een verre van 
gedenkwaardig jaar in de zin van goede vangsten en/of goed weer, maar we hebben ons op Schier als 
vanouds weer goed vermaakt. Alle mederingers, vrienden, bezoekers bedankt!
Groeten Hanneke Huiskamp en Henri Bouwmeester

Zondag 24 november 2013
Changing of the guards
Tot acht uur regen. Daarna een deel 
van de mistnetopstelling open gezet. 
Ondanks het nachtelijke draaien 
van rallengeknor weinig rallen in de 
buurt. Wel een eerste terugvangst 
van een vorig jaar geringde. De 
Sijzen komen nog steeds moeizaam 
naar beneden.
Groeten, Holmer Vonk

Maandag 25 en dinsdag 26 
november 2013
Niet gevangen

Woensdag 27 november 2013
Changing of the guards again...
De dag begon met een miezerregen. 
De netten waren doornat maar 
droogden weldra op. Later op de 
dag nog enkele kleine buien. De 
oogst was kalm met af en toe een 

Dagvangst van 23 11 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Goudhaantje 1 1
Merel 11 2
Pimpelmees 1 1
Roodborst 2 2
Sijs 1 1
Vink 5 5
Waterral 210 12
Winterkoning 1 1

Totaal: 18 7
Aantal soorten:8

Dagverslag

25

7:45 23:59 Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp

Wederom een start met prachtig (te prachtig) herfstweer. Windstil en een onbewolkte hemel. Alleen in het oosten is een 
scherp afgetekende bewolkingsrand te zien van waarachter tijdens de tweede ronde dee zon tevoorschijn komt. In de 
eerste ronde zitten er deze keer 6 rallen in kooi 4, zitten er 2 in kooi 3 en heeft Holmer nog een geringde ral in kooi 8. Dat 
blijkt een voge te zijn die vorig jaar is geringd en nog niet eens volledig overtuigende kenmerken van

Van tot: Aanwezig:

woensdag 27 november 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 24 11 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Merel 21 3
Roodborst 1 1
Sijs 13 4
Vink 1 1
Waterral 31 4

Totaal: 6 7
Aantal soorten:5

Dagverslag

13

8:00 14:15 Holmer

Tot 8.00 regen. Daarna een deel van de mistnetopstelling open gezet.
Ondanks het nachtelijke draaien van rallengeknor weinig rallen in de buurt. Wel een eerste terugvangst van een vorig jaar 
geringde.
De sijsen komen nog steeds moeizaam naar beneden.

Van tot: Aanwezig:

woensdag 27 november 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 27 11 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Heggemus 1 1
Keep 1 1
Koolmees 2 2
Merel 4 4
Roodborst 11 2
Vink 27 9
Waterral 9 9

Totaal: 18 10
Aantal soorten:7

Dagverslag

28

8:00 18:00 Joop van Ardenne & Dirk

De dag begon met een miezerregen de netten waren doornat maar droogde weldra op.
Later op de dag nog enkel kleine buien. De oogst was kalm met af en toe een waterral.
Wel veel geluiden boven in de toppen van de bomen, maar dat was niet van positieve invloed op de vangst.
We hopen op nog een paar mooie dagen en blijven positief denken.

Van tot: Aanwezig:

woensdag 27 november 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort
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Waterral. Wel veel geluiden boven in de toppen van de bomen, maar dat was niet van positieve invloed 
op de vangst. We hopen op nog een paar mooie dagen en blijven positief denken.
Groeten, Joop van Ardenne en Dirk

Donderdag 28 november 2013
Spraakverwarring
Het was een grijze dag qua weer maar hoe kan het anders: het is eind november. Verrassend was het 
dat in de eerste ronde in het grofmazige net een Ransuil was beland. Door eigen schuld waarschijnlijk 
met haar kromme tenen ingewikkeld in het net verstrikt geraakt. ‘Wouw’, zei Dirk en ik zei: ‘nee, een 
Ransuil.’ Het was volgens de database de elfde voor het Glop. We determineerden haar als een eerste 
kalenderjaar vrouw.

Verder over de dag vingen we 
een gevarieerd aantal soorten. 
Boven in de toppen van de bomen 
foerageerden een groep van meer 
dan honderd Sijzen, waarvan we er 
slechts één vingen. Het waterpeil in 
het Glop zakt en de paden worden minder modderig. 
Groeten, Joop van Ardenne en Dirk

Vrijdag 29 november 2013
Langzaam maar zeker...
Dit was een kalme winderige en regenachtige dag. 
Zelfs de zon en blauwe lucht waren af en toe te 
zien in de namiddag. Verder is het erg stil met de 
vogels, ook op de rest van het eiland. De Sijzen 
waren weer overduidelijk aanwezig in het terrein. 
Hiervan liet zich er maar één exemlaar vangen, die 
door André van Loon in oktober nog van een ring was 
voorzien. Ook was er een Sperwer op bezoek maar 
liet zich niet vangen, de slimmerd. Verder was het 

Dagvangst van 28 11 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Goudhaantje 1 1
Keep 1 1
Kleine barmsijs 1 1
Koolmees 1 1
Merel 1 1
Pimpelmees 21 3
Ransuil 1 1
Roodborst 1 1
Sijs 1 1
Vink 16 7
Waterral 4 4
Winterkoning 2 2

Totaal: 17 7
Aantal soorten:12

Dagverslag

24

8:00 18:00 Joop van Ardenne & Dirk

Het was een grijze dag qua weer maar hoe kan het anders het is eind november.
Verrassend was het dat in de eerste ronde in het grofmazige net een ransuil was beland.
Door eigen schuld waarschijnlijk met haar kromme tenen ingewikkeld in het net verstrikt geraakt.
"Wouw" zei Dirk en ik zei nee een ransuil. Het was volgens de database de elfde voor het Glop.
We determineerde haar als vrouw 1 kj.
Verder over de dag vingen we een gevarieerd aantal vogels. Bovenin de toppen van de bomen
fourageerden een groep van meer dan 100 sijzen, waarvan we er slechts een vingen.
Het waterpeil in het glop zakt de paden worden minder modderiger.

Van tot: Aanwezig:

donderdag 28 november 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort
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erg stil ook met de Waterrallen. 
Die lopen bij secties 1 en 2 steeds 
over het pad en laten zich af en 
toe goed horen. De vooruitzichten 
voor de dag van morgen ziet er 
goed uit en we hopen nog op een 
leuk aantal najaarsvogels. Vanaf 
aanstaande zondag gaan we de 
boel afbouwen al naar gelang de 
weersomstandigheden. Henri heeft 
een strak protocol geschreven 
waarmee we gaan werken. Zal helemaal goed komen.
Groeten, Joop van Ardenne en Dirk

Week 48

Zaterdag 30 november 2013
Langzaam maar zeker...
De laatste novemberdag was een heel mooie: witte wolken tegen een blauwe lucht en een aangename 
temperatuur. In een dun jasje sectie 6 ontmanteld, dat was goed te doen. Tijdens die werkzaamheden 

veel mezen- en vinkenspul om me heen. Opsteker van de 
dag waren twee mooie Putters die we vingen vlak bij het 
Ebelbruggetje. De rallen lieten het afweten helaas. Slechts 
één in kooi 5, en die eerder door Henri Bouwmeester was 
geringd. Ik hoorde vanmorgen Baardmannen roepend over het 
Glop vliegen, dacht ik, ik ben immers geen geluidenman, ik 
ben meer visueel ingesteld;-). Op en nabij 15:00 uur kwamen 
twee kinderen van fam. Visser van de overkand met een dode 
baardvrouw aangelopen. Sjoerd, de jongste van de twee, vertelde dat de vogel tegen hun trekker was 
aangevlogen. De vogel werd afgestaan voor het museum voor onderzoek. Vannacht weer rallengeluid 
en hopen op nog een paar productieve vangdagen. We hopen op een Swinhoes Boszanger...
Groeten, Joop van Ardenne en Dirk

Zondag 1 december 2013
Inpakken...
De gehele dag redelijk mooi weer 
op Schier. We hebben de netten die 
al dagen niets vingen bijna droog 
binnengehaald. Resultaat van vier 
dagen vangen met sectie 7 en 8 
elk één vogel. Een handvol vogels 
hebben we vandaag uit de netten 
gehaald. Geen grote aantallen maar 
wel leuk. Morgen moet de eerste 

Dagvangst van 29 11 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Keep 1 1
Merel 11 2
Sijs 1 1
Waterral 3 3
Winterkoning 3 3

Totaal: 5 5
Aantal soorten:5

Dagverslag

10

8:00 18:00 Joop ,Dirk en Marijke

Dit was een kalme winderige en regenachtige dag. Zelfs de zon en blauwe lucht was af en toe te zien in de namiddag.
Verder is het erg stil met de vogels , ook op de rest van het  eiland.
De sijzen waren weer overduidelijk aanwezig in het terrein. Hiervan liet zich er maar 1 ex vangen die was door A.v.L. in 
okt nog van een ring voorzien.
Ook was er een sperwer op bezoek maar liet zich niet vangen de slimmert.Verder was het erg stil ook met de rallen.
Die lopen bij sectie 1 en 2 steeds over het pad en laten zich af en toe goed horen.
De vooruitzichten voor de dag van morgen ziet er goed uit en we hopen nog op een leuk antal najaars vogels.
Vanaf a.s. zondag gaan we de boel afbouwen al na gelang de weersomstandigheden.
Henry heeft een strak protocol geschreven waarmee we  gaan werken. Zal helemaal goed komen.

Van tot: Aanwezig:

vrijdag 29 november 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 30 11 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Keep 1 1
Merel 4 4
Putter 2 2
Roodborst 2 2
Sijs 21 3
Vink 14 5
Waterral 1 1
Winterkoning 1 1

Totaal: 8 11
Aantal soorten:8

Dagverslag

19

8:00 18:00 Marijke ,Dirk en Joop

De laatste novemberdag was een hele mooie, witte wolken tegen een blauwe lucht en een aangename temperatuur.
In een dun jasje sectie 6 ontmanteld dat was goed te doen. Tijdens die werkzaamheden veel mezen en vinken spul om 
me heen.
Opsteker van de dag waren 2 mooie putters die we vingen vlakbij het Ebelbruggetje. De rallen lieten het afweten helaas.
Slechts 1 in kooi 5 die eerder door HBO was geringd.
Ik hoorde vanmorgen baardmannen roepend over het glop vliegen dacht ik, ik ben immers geen geluidenman ik ben meer 
visueel ingesteld ;-).
Op en nabij 15,00 uur kwamen 2 kinderen van fam. Visser van de overkand  met een dode baardvrouw aangelopen.  
Sjoerd de jongste van de 2, vertelde 
dat de vogel tegen hun trekker was aangevlogen. De vogel werdt afgestaan voor het museum voor onderzoek.
Vannacht weer rallengeluid en hopen op nog een paar productieve vangdagen. We hopen op een Swinhoes Boszanger.

Van tot: Aanwezig:

zaterdag 30 november 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 01 12 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Keep 1 1
Merel 1 1
Putter 1 1
Sijs 1 1
Vink 4 4
Waterral 1 1

Totaal: 8 1
Aantal soorten:6

Dagverslag

9

8:00 18:00 Marijke,Dirk en Joop

De gehele dag redelijk mooi weer op Schier.We hebben  de netten die al dagen niets vingen bijna droog binnengehaald.
Resultaatvan 4 dagen vangen sectie 7 en 8 elk 1 vogel.
Een handvol vogels hebben we vandaag uit de netten gehaald. Geen aantallen maar wel leuk.
Morgen moet de eerste Rallenkooi er aan geloven, voor mij allemaal nieuw, we zullen zien.
Frustrerend is het wel we lopen nu al dagen langs sectie 7 en 8 en tijdens de controles nooit een vogel zien oversteken.
Maar tijdens en na het afbreken steken de vogels wel over. Grrrr.
Vinkachtigen komen nog steeds overal drinken tussen de bomen water genoeg overal in het glop.

Van tot: Aanwezig:

zondag 1 december 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort
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rallenkooi eraan geloven, voor mij allemaal nieuw, we zullen zien. Frustrerend is het wel; we lopen nu 
al dagen langs sectie 7 en 8 en tijdens de controles nooit een vogel zien oversteken. Maar tijdens en 
na het afbreken steken de vogels wel over. Grrrr. Vinkachtigen komen nog steeds overal drinken tussen 
de bomen; water genoeg overal in het Glop.
Groeten, Joop van Ardenne en Marijke Vaneker

Maandag 2 december 2013
...nog meer inpakken...
Een heerlijke dag op Schier vandaag, licht bewolkt, 
af en toe zon en een aangename temperatuur. We 
hebben hiervan gebruik gemaakt om de boel op 
te ruimen. Alleen sectie 1 en 2 zijn blijven staan 
en we vingen daarin vandaag toch weer leuk en 
gevarieerd. Morgen wachten we een droog moment 
af om de laatste twee nettensecties in te pakken. 
Pas daarna kunnen we de reeds ontmantelde 
rallenkooien naar de opslag vervoeren. Meer en 
meer zien en horen we vogels om ons heen maar 
vangen daar slechts een fractie van. Vanmorgen 
vloog er een Buizerd weg vanachter de nieuwe keet, 
hij/zij had daar waarschijnlijk geslapen. Waterrallen 
horen we de gehele dag rondom het gebouw 

en veel minder waar de kooien 
stonden. Het vangseizoen loopt nu 
zo langzamerhand ten einde en dat 
is toch een vreemd gevoel. Ik weet 
nu precies hoe je rallenkooien moet 
installeren, nadat we deze zorgvuldig 
hebben gedemonteerd, wat een 
klus. Het begint op werken te lijken 
en ik dacht dat ik daar vanaf was.
Groeten, Joop van Ardenne en 
Marijke Vaneker

Dinsdag 3 december 2013
...en wegwezen! Tot volgend jaar!
Het is vandaag droog gebleven op Schiermonnikoog, maar de dag is erg kort om deze tijd. Ze begon 
met een bevroren graslaag die gelukkig snel weer weg was. We hebben de netten zo lang mogelijk 
open gehouden maar zonder resultaat. Slechts een handvol vogels was de oogst van vandaag. De 
groep Sijzen en andere vinkachtigen wordt zichtbaar kleiner. Op de achtergrond zijn het de duizenden 

ganzen die af en toe met luid kabaal het luchtruim kiezen. Dit was 
het dan, de staart van het ringseizoen 2013 op het Groene Glop 
op Schiermonnikoog. Het was ons een eer en genoegen dit ook 
eens mee te maken. De netten en kooien zijn opgeborgen en het 
gebied kan weer vrij worden gebruikt door vogels zonder dat ze in 
een net vliegen of in een kooi lopen. De jaarbalans is opgemaakt 
en hiernaast te vinden.
Groeten, Joop van Ardenne en Marijke Vaneker

Dagvangst van 02 12 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Grote bonte specht 1 1
Keep 2 2
Merel 2 2
Putter 1 1
Roodborst 2 2
Sijs 1 1
Vink 9 9
Waterral 3 3

Totaal: 19 2
Aantal soorten:8

Dagverslag

21

8:00 18:00 Joop & Marijke

Een heerlijke dag op Schier vandaag, licht bewolkt, af en toe zon en een aangename temperatuur.We hebben hiervan 
gebruik gemaakt om de boel op te ruimen.
Alleen sectie 1 en 2 zijn blijven staan en we vingen daarin vandaag toch weer leuk en gevarieerd.
Morgen wachten we een droog moment af om de laatste 2 nettensecties in te pakken.
Pas daarna kunnen we de reeds ontmantelde rallenkooien naar de opslag vervoeren.
Meer en meer zien en horen we vogels om ons heen maar vangen daar slechts een fraktie van.
Vanmorgen vloog er een buizerd weg vanachter de nieuwe keet, hij/zij had daar waarschijnlijk geslapen.
Waterrallen horen we de gehele dag rondom het gebouw en veel minder waar de kooien stonden.
Het vangseizoen loopt nu  zo langzamerhand ten einde en dat is toch een vreemd gevoel.
Ik weet nu precies hoe je rallenkooien moet installeren, nadat we deze zorgvuldig hebben gedemonteerd, wat een klus.
Het begint op werken te lijken en ik dacht dat ik daar vanaf was.

Van tot: Aanwezig:

maandag 2 december 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 03 12 13
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Merel 1 1
Roodborst 1 1
Vink 12 3

Totaal: 2 3
Aantal soorten:3

Dagverslag

5

8:00 16:00 Joop van Ardenne en Marijke Vaneker

Het is vandaag droog gebleven op Schiermonnikoog, maar de dag is erg kort om deze tijd.
De dag begon met een bevroren graslaag die gelukkig snel weer weg was.
We hebben de netten zo lang als mogelijk open gehouden maar echter zonder resultaat. Slechts een handvol vogels was 
de oogst van vandaag.
De groep sijzen en andere vinkachtigen wordt zichtbaar kleiner. Op de achtergrond zijn het de duizenden ganzen die af 
en toe met luid kabaal het luchtruim kiezen.
Dit was het dan, de staart van het ringseizoen 2013 op het Groene Glop op Schiermonnikoog.
Het was ons een eer en genoegen dit ook eens mee te maken.
De netten en kooien zijn opgeborgen en het gebied kan weer vrij worden gebruikt door vogels zonder dat ze in een net 
vliegen of in een kooi lopen.
De jaarbalans wordt opgemaakt en zal binnenkort op de website verschijnen.

Van tot: Aanwezig:

dinsdag 3 december 2013Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

NVO: terugvangst elders uit Nederland
FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd
BUI: buitenlandse terugvangst

Totaal:alle vangsten van deze soort
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Alle meelezers bedankt voor de 
aandacht en belangstelling, en 
tot volgend jaar.

Gegroet, 
ringers en helpers van 
Vogelringstation 
Schiermonnikoog

Voor een totaaloverzicht van de 
vangsten van VRS 
Schiermonnikoog in het Glop 
van 1991 tot en met 2013, zie 
www.vogelringschier.nl/
soorten.html.

Appelvink 1
Baardmannetje 1
Barmsijs 1
Bladkoninkje 5
Blauwborst 8
Boerenzwaluw 10
Bonte Vliegenvanger 14
Boomkruiper 5
Boompieper 5
Bosgors 1
Bosrietzanger 2
Braamsluiper 22
Buizerd 3
Fitis 489
Gekraagde Roodstaart 45
Goudhaan 28
Grasmus 31
Graspieper 1
Grauwe Vliegenvanger 25
Groenling 15
Grote Barmsijs 6
Grote Bonte Specht 15
Havik 1
Heggenmus 175
Houtduif 3
Houtsnip 8
Kauw 3
Keep 39
Kleine Barmsijs 33
Kleine Karekiet 31
Kleine Vliegenvanger 1
Koekoek 3
Koolmees 120
Koperwiek 187

Kramsvogel 4
Merel 633
Nachtegaal 3
Oeverzwaluw 1
Paapje 1
Pallas’ Boszanger 1
Pimpelmees 117
Putter 44
Ransuil 1
Rietgors 84
Rietzanger 25
Roodborst 425
Sijs 255
Sperwer 9
Spotvogel 38
Spreeuw 3
Sprinkhaanzanger 5
Staartmees 50
Tjiftjaf 258
Torenvalk 1
Tuinfluiter 63
Vink 404
Vuurgoudhaan 12
Waterhoen 2
Waterral 357
Watersnip 1
Winterkoning 97
Witte Kwikstaart 1
Zanglijster 164
Zwarte Roodstaart 1
Zwartkop 355
 
Totaal 4752
Aantal (s)sp 65

Jaarstaat 2013
Groene Glop

http://www.vogelringschier.nl/soorten.html
http://www.vogelringschier.nl/soorten.html

