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Week 30

Donderdag 24 juli 2014
Wat voorafging
Het ploegje voor de eindafrekening van het CES-
seizoen is deze week gearriveerd en onder per-
fecte mediterrane weersomstandigheden meteen 
razend aan de slag gegaan met snoeischaar, tak-
kenschaar, grasmaaier, greep en hark. ’s Avonds 
de netten van de CES-opstelling uitgezet en van-
ochtend dus gevangen voor de 11e en voor VRS 
schiermonnikoog laatste CES-periode van het sei-
zoen. In het weekend heeft het behoorlijk droge 
eiland een flinke donderbui met in korte tijd 16 
mm neerslag cadeau gekregen. Hedenmorgen wa-
ren we dus klaar om te beginnen met de laatste 
CES-vangdag. De oostenwind die afgelopen dagen 
met 4-5 Bft al stevig te noemen was stond van-
morgen met 3 Bft nog steeds precies in de lengte van sectie 2 en 3 te blazen. Dat is niet de meest per-
fecte omstandigheid voor goede vangsten. Toch was er leuke activiteit te bespeuren van diverse juve-

niele avifaunistische elementen en 
hadden we best wat te ringen en 
meten. De eerste ronde leverde 15 
vogels op en de tweede ronde 30 
stuks. Daarna was duidelijk merk-
baar dat de interesse van de vogels 
zich verplaatste van het struweel 
naar de sloot die over grote lengte 
toch nog een beetje water ter ver-
koeling en dorstlessing kon bieden. 
Niet echt opmerkelijke vangsten, het 
gebruikelijke spul met als hoofdmoot 
Fitis en Tjiftjaf. Daarbij 1 Tjiftjaf die 
niet door ons station geringd was en 
1 Fitis die nog een ring beginnend 
met een Y droeg. Deze vogel is al-
hier geringd op 18 Juli 2011 en in de 
tussentijd nu voor de 5e keer terug-
gevangen. Opvallendst van die te-
rugvangsten was dat hij exact een 
jaar geleden ook gevangen is met 1 
uur tijdsverschil. De vogel was toen 
ondanks het late broedseizoen dat 
we toen beleefden al wel een stuk 

verder met de slagpenrui. Erg leuk dus, ook al is het een ‘eigen’ vogel. Voor de tweede helft van de 
sessie werden we geassisteerd door Nadia Heijner, oud-studente van de VU. 
Weinig waarnemingen vandaag, al zijn 2 Bruine Kiekendieven, 1 Sperwer, 1 Havik-vrouw en een Sper-
wer boven het Glop vermeldenswaard. Ook kwamen er nog twee Kruisbekken over de bossectie vlie-
gen; wellicht verblijden zij ons de komende week nog een keer met een bezoek aan de sloot en… mist-
net. Om 12 uur hebben we de netten gesloten en werden we nog enige tijd aangenaam onderhouden 
door André Duiven en Martin Duisterwinkel. De laatstgenoemde werd nog blijgemaakt met de medede-
ling dat we hedenochtend bij één Zanglijster acht teken voor hem hebben kunnen verzamelen. Morgen 
gaan we (net als vanavond) verder met snoeien, harken en maaien...
Groeten, Henri Bouwmeester, Hanneke Huiskamp en Nadia Heijner

Vrijdag 25 juli 2014
Ongewenst bezoek...
Tja, een dag waarop het allemaal wat anders liep dan we hadden gepland. Ten eerste heeft het vrijwel 
de gehele dag geregend. Er waren wel tussenpozen waarin het vrijwel droog was en de regen was 

Dagvangst van 24 07 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Braamsluiper 1 1
Fitis 519 24
Grasmus 1 1
Grauwe vliegenvanger 1 1
Groenling 1 1
Heggemus 11 2
Kleine barmsijs 3 3
Kleine karekiet 3 3
Koolmees 4 4
Pimpelmees 34 7
Rietzanger 1 1
Spotvogel 1 1
Tjiftjaf 215 1 18
Tuinfluiter 4 4
Vink 6 6
Winterkoning 8 8
Witgesterde blauwborst 1 1
Zanglijster 1 1

Zwartkop 12 3

Totaal: 72 17
Aantal soorten:19

Dagverslag

1 90

5:30 12:00 Henri Bouwmeester, Hanneke Huiskamp. Assistentie Nadia Heijner, bezoek An

Het ploegje voor de eindafrekening van het CES-seizoen is deze week gearriveerd en onder perfecte mediterrane 
weersomstandigheden meteen razend aan de slag gegaan met snoeischaar, takkenschaar, grasmaaier, greep en hark. 's 
avonds de netten van de CES-opstelling uitgezet en vanochtend dus gevangen voor de 11e en voor VRS 
schiermonnikoog laatste CES-periode van het seizoen. In het weekend heeft het behoorlijk droge eiland een flinke 
donderbui met in korte tijd 16 mm neesrslag cadeau gekregen. Hedenmorgen waren we dus klaar om te beginnen met de 
laatste CES-vangdag. De oostenwind die afgelopen dagen met 4-5 bft al stevig te noemen was stond vanmorgen met 3 
bft nog steeds precies in de lengte van sectie 2 en 3 te blazen. Dat is niet de meest perfecte omstandigheid voor goede 
vangsten. Toch was er leuke activiteit te bespeuren van diverse juveniele avifaunistische elementen en hadden we best 
wat te ringen en meten.  De eerste ronde leverde 15 vogels op en de tweede ronde 30 stuks. Daarna was duidelijk 
merkbaar dat de interesse van de vogels zich verplaatste van het struweel naar de sloot die over grote lengte toch nog 
een beetje water ter verkoeling en dorstlessing kon bieden. Niet echt opmerkelijke vangsten, het gebruikelijke spul met 
als hoofdmoot fitis en tjiftjaf. Daarbij 1 tjiftjaf die niet door ons station geringd was en 1 fitis die nog een ring beginnend 
met een Y droeg. Deze vogel is alhier geringd op 18 Juli 2011 en in de tussentijd nu voor de 5e keer teruggevangen. 
Opvallendst van die terugvangsten was dat hij exact een jaar geleden ook gevangen is met 1 uur tijdsverschil. De vogel 
was toen ondanks het late broedseizoen dat we toen beleefden al wel een stuk verder met de slagpenrui. Erg leuk dus, 
ook al is het een 'eigen' vogel. Voor de tweede helft van de sessie werden we geassisteerd door Nadia Heijner, oud-
studente van de VU.
Weinig waarnemingen vandaag, al zijn 2 bruine kiekendieven, 1 sperwer, 1 havik-vrouw en een sperwer boven het glop 
vermeldenswaard. Ook kwamen er nog 2 kruisbekken over de bossectie vliegen; wellicht verblijden zij ons de komende 
week nog een keer met een bezoek aan de sloot en… mistnet. Om 12 uur hebben we de netten gesloten en werden we 
nog enige tijd aangenaam onderhouden door André Duiven en Martin Duisterwinkel. De laatstgenoemde werd nog 
blijgemaakt met de mededeling dat we hedenochtend bij 1 zanglijster 8 teken voor hem hebben kunnen verzamelen. 
Morgen gaan we (net als vanavond) verder met snoeien, harken en maaien….

Van tot: Aanwezig:

vrijdag 25 juli 2014Nieuw: 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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meestentijds licht maar niet echt lekker om continu buiten te kunnen doorwerken.
De grootste reden waarom er vandaag van snoeien en maaien minder terecht kwam was de volgende: 
tijdens het uitlopen van netstokken voor sectie 0 zag ik in het mulle zand op het paadje heel verse 
keutels van – jawel – een SCHAAP liggen. En daarbij in het zand sporen van hoefjes die het paadje 
volgden richting en over sectie 9 en 8. Dat is niet best als je netten open hebt staan! Het kan alleen 
maar betekenen dat het raster rondom ons terrein ergens niet in orde is en de schapen dus zijn uitge-
broken. We zijn samen aan het zoeken gegaan en stuitten aan de noordkant van sectie 9 op twee ram-
men van de Soayschapen van natuurmonumenten. Na het volgen van hun spoor kwamen we tot de 
conclusie dat ze zich in die omgeving dwars door onze hoge takkenril hadden gedrukt. We hebben bei-
de schapen vanaf sectie 8 in oostelijke richting gedreven tot we met z’n allen helemaal vastgelopen za-
ten in het dichte struik- en rietgewas aan de overkant van de sloot bij het voormalige meteoveld. Er 
zat daar een aftakking van het raster en de schapen konden geen kant meer op... Dachten wij. Op een 
gegeven moment zetten ze het op een rennen en met veel gekraak drukten ze zich beiden weer door 
de oude takkenril. Ik wist ze na enige tijd met een omtrekkende beweging toch weer terug te krijgen in 
de hoek van het gaas en daarna hebben we een stuk van het raster omhoog getrokken en onderstut 
met een balk.
Dit bleek namelijk al snel de oorzaak te zijn van de ontsnapping, het raster is door de sterk golvende 
bodem van het terrein op veel plaatsen aan de onderkant gewoon omhoog te drukken waardoor ze er 
onderdoor kunnen. Daar moet dus nodig wat aan gedaan worden want op deze manier kunnen we het 
risico op herhaling niet lopen. Onze truc werkte uiteindelijk, we wisten beide schapen onder het raster 
door te drijven. Daarna zwetend en puffend Natuurmonumenten gebeld en het probleem uitgelegd. In-
middels hadden we ook al geconstateerd dat de gehele kudde (bewust danwel onbewust) al in twee 
groepen was gesplitst en verdeeld was over twee compartimenten van het uitgerasterde gebied. Nu 
maar eens zien hoe snel er verbeteringen aan het raster kunnen worden aangebracht. Aan het eind 
van de middag en in de avonduren hebben we nog wel verder kunnen snoeien en harken en hebben we 
net voor het donker nog sectie 5 in 
zijn geheel kunnen plaatsen. Daarbij 
werden tijdens het ontrafelen van de 
netten nog enkele vogeltjes gevan-
gen. Door de regen is de vegetatie 
weer een beetje natter geworden en 
lieten de Ruggestreeppadden zich 
achter het gebouw weer goed horen; 
rond middernacht hoorde ik vanaf 
het veldlab enkele malen een Roer-
domp hoempen.
Henri Bouwmeester, Hanneke Huis-
kamp en Nadia Heijner

Dagvangst van 25 07 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Blauwborst 1 1
Fitis 5 5
Gekraagde roodstaart 1 1
Grasmus 1 1
Kleine karekiet 1 1
Rietzanger 1 1
Tjiftjaf 21 3
Tuinfluiter 1 1
Winterkoning 1 1

Totaal: 11 4
Aantal soorten:9

Dagverslag

15

18:0 22:00 Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp

Tja, een dag waarop het allemaal wat anders liep dan we hadden gepland. Ten eerste heeft het vrijwel de gehele dag 
geregend. Er waren wel tussenpozen waarin het vrijwel droog was en de regen was meestentijds licht maar niet echt 
lekker om continu buiten te kunnen doorwerken. 
De grootste reden waarom er vandaag van snoeien en maaien minder terecht kwam was de volgende : tijdens het 
uitlopen van netstokken voor sectie 0 zag ik in het mulle zand op het paadje heel verse keutels van…. jawel, een 
SCHAAP liggen. En daarbij in het zand sporen van hoefjes die het paadje volgden richting en over sectie 9 en 8. Dat is 
niet best als je netten open hebt staan ! Het kan alleen maar betekenen dat het raster rondom ons terrein ergens niet in 
orde is en de schapen dus zijn uitgebroken. We zijn samen aan het zoeken gegaan en stuitten aan de noordkant van 
sectie 9 op 2 rammen van de Soayschapen van natuurmonumenten. Na het volgen van hun spoor kwamen we tot de 
conclusie dat ze zich in die omgeving dwars door onze hoge takkenril hadden gedrukt. We hebben beide schapen vanaf 
sectie 8 in oostelijke richting gedreven tot we met z'n allen helemaal vastgelopen zaten in het dichte struik- en rietgewas 
aan de overkant van de sloot bij het voormalige meteoveld. Er zat daar een aftakking van het raster en de schapen 
konden geen kant meer op…. Dachten wij. Op een gegeven moment zetten ze het op een rennen en met veel gekraak 
drukten ze zich beiden weer door de oude takkenril. Ik wist ze na enige tijd met een omtrekkende beweging toch weer 
terug te krijgen in de hoek van het gaas en daarna hebben we een stuk van het raster omhoog getrokken en onderstut 
met een balk. Dit bleek namelijk al snel de oorzaak te zijn van de ontsnapping, het raster is door de sterk golvende 
bodem van het terrein op veel plaatsen aan de onderkant gewoon omhoog te drukken waardoor ze er onderdoor kunnen. 
Daar moet dus nodig wat aan gedaan worden want op deze manier kunnen we het risico op herhaling niet lopen. Onze 
truc werkte uiteindelijk, we wisten beide schapen onder het raster door te drijven. Daarna zwetend en puffend 
natuurmonumenten gebeld en het probleem uitgelegd. Inmiddels hadden we ook al geconstateerd dat de gehele kudde 
(bewust danwel onbewust) al in 2 groepen was gesplitst en verdeeld was over 2 compartimenten van het uitgerasterde 
gebied. Nu maar eens zien hoe snel er verbeteringen aan het raster kunnen worden aangebracht.
Aan het eind van de middag en in de avonduren hebben we nog wel verder kunnen snoeien en harken en hebben we net 
voor het donker nog sectie 5 in zijn geheel kunnen plaatsen. Daarbij werden tijdens het ontrafelen van de netten nog 
enkele vogeltjes gevangen. Door de regen is de vegetatie weer een beetje natter geworden en lieten de 
ruggestreeppadden zich achter het gebouw weer goed horen; rond middernacht hoorde ik vanaf het veldlab enkele malen 
een roerdomp hoempen….

Van tot: Aanwezig:

zaterdag 26 juli 2014Nieuw: 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 31

Zaterdag 26 juli 2014: geen vangsten
Zondag 27 juli 2014
De eerste echte herfstdag...
Nou ja, in de zin van het volgen van najaarstrek en 
vangen met de volledige opstelling dan. In geen enkel 
opzicht deed deze dag dan ook maar iets aan herfst 
denken. Of het moet de plotselinge bui van een kwar-
tier zijn die ons tussen 6.30 en 6.45 uur met 3 mm 
regen verraste. Totaal geen wind en langzaam aan 
overgaand in kleine pijpensteeltjes. Hanneke heeft 
snel een tussenronde gelopen en kwam nat terug 
toen het weer droog was. Na deze bui brak al vlot de 
zon door en keerde het zomerweer terug op het ei-
land. De vangsten verliepen vandaag prachtig ge-
staag verdeeld over de gehele dag met als rustigste 
een rondje van drie stuks. De beste rondes vielen als 
vanouds wederom in de eerste vier rondes en eerste 
avondronde, respectievelijk vingen we op die momen-
ten 28, 27, 25, 25 en in de avond 20 stuks. Door de 
regen bleef het drink- en badeffect lang uit. Pas na 
het middaguur was te merken dat er in het bos meer-
dere vogels pal voor de poeltjes met het laatste res-
terende water hingen. Dat zorgde er toch voor dat de 
vangsten bleven doorlopen. In de loop van de middag 
kwam er opnieuw wind opsteken nadat deze was ge-
draaid van noordoost naar west. 
Verder weinig echt opmerkelijke zaken bij de vang-
sten, gewoon lekker doorwerkend veel vogels in han-
den gehad, bestaande uit de bekende te verwachten soorten met onder andere een mooi uitgekleurde 
man Kleine Barmsijs die een ring droeg uit augustus 2012 en nu voor het eerst weer werd terugge-
vangen. Verder een Heggenmus uit 2011 die in 2012 nog wel enkele malen werd teruggevangen, maar 
vorig jaar een bezoek aan ons achterwege liet. Zo zie je maar weer, als we niet vele jaren achtereen 

doorvangen hadden we maar zo kun-
nen concluderen dat ie wel niet meer 
in leven zou zijn. In één van de 
avondrondes vingen we twee Zang-
lijsters waarvan er eentje door zijn 
gekrijs een Merel naast het net op 
een nestindicerende manier deed re-
ageren. Slechts twee stappen opzij 
in de vegetatie waren genoeg om het 
nest in een berkenknot te vinden 
met daarin één klein jong en drie ei-
eren die nog niet waren uitgekomen.
In de avondrondes vonden we ook 
de verklaring voor de kleine zand-
kuiltjes die we iedere ronde opnieuw 
op dezelfde plek in het mulle duin-
zand van het pad aantroffen. We 
hadden al gedacht aan zandbadjes 
zoals bekend van mussen, maar nu 
betrapten we Winterkoningen op dit 
gedrag. Dit was ons tot nu niet be-
kend, je blijft leren. 
Waarnemingen vandaag: sabel-
sprinkhaan tegen net 3 en ’s avonds 
op diverse plekken sjirpend, Sper-

Dagvangst van 27 07 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Boomkruiper 1 1
Braamsluiper 4 4
Fitis 824 32
Gekraagde roodstaart 1 1
Grasmus 7 7
Grauwe vliegenvanger 3 3
Grote bonte specht 1 1
Heggemus 15 6
Kleine barmsijs 1 1
Kleine karekiet 72 9
Koolmees 310 13
Merel 14 5
Pimpelmees 48 12
Rietzanger 1 1
Roodborst 112 13
Spotvogel 112 13
Tjiftjaf 436 40
Tuinfluiter 46 10

Vink 5 5
Winterkoning 616 22
Zanglijster 12 3
Zwartkop 113 14

Totaal: 172 44
Aantal soorten:22

Dagverslag

216

5:45 23:59 Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp

De eerste echte herfstdag….. Nou ja, in de zin van het volgen van najaarstrek en vangen met de volledige opstelling dan. 
In geen enkel opzicht deed deze dag dan ook maar iets aan herfst denken. Of het moet de plotselinge bui van een 
kwartier zijn die ons tussen 06:30 en 06:45 uur met 3 mm regen verraste. Totaal geen wind en langzaam aan overgaand 
in kleine pijpensteeltjes. Hanneke heeft snel een tussenronde gelopen en kwam nat terug toen het weer droog was. Na 
deze bui brak al vlot de zon door en keerde het zomerweer terug op het eiland. De vangsten verliepen vandaag prachtig 
gestaag verdeeld over de gehele dag met als rustigste een rondje van 3 stuks. De beste rondes vielen alsvanouds 
wederom in de eerste vier rondes en 1 avondronde, respectievelijk vingen we op die momenten 28, 27, 25, 25 en in de 
avond 20 stuks. Door de regen bleef het drink- en bad-effect lang uit. Pas na het middaguur was te merken dat er in het 
bos meerdere vogels pal voor de poeltjes met het laatste resterende water hingen. Dat zorgde er toch voor dat de 
vangsten door bleven lopen. In de loop van de middag kwam er opnieuw wind opsteken nadat deze was omgedraaid van 
noordoost naar west. Verder weinig echt opmerkelijke zaken bij de vangsten, gewoon lekker doorwerkend veel vogels in 
handen gehad bestaande uit de bekende te verwachten soorten met o.a. een mooi uitgekleurde man keine barmsijs die 
een ring droeg uit Augustus 2012 en nu voor het eerst weer werd teruggevangen. Verder een heggenmus uit 2011 die in 
2012 nog wel enkele malen werd teruggevangen, maar vorig jaar een bezoek aan ons achterwege liet. Zo zie je maar 
weer, als we niet vele jaren achtereen doorvangen hadden we maar zo kunnen concluderen dat ie wel niet meer in leven 
zou zijn…
in één van de avondrondes vingen we 2 zanglijsters waarvan er eentje door zijn gekrijs een merel naast het net op een 
nestindicerende manier deed reageren. Slechts 2 stappen opzij in de vegetatie waren genoeg om het nest in een 
berkenknot te vinden met daarin 1 klein jong en 3 eieren die nog niet waren uitgekomen. In de avondrondes vonden we 
ook de verklaring voor de kleine zandkuiltjes die we iedere ronde opnieuw op dezelfde plek in het mulle duinzand van het 
pad aantroffen. We hadden al gedacht aan zandbadjes zoals bekend van mussen, maar nu betrapten we winterkoningen 
op dit gedrag. Dit was ons tot nu niet bekend, je blijft leren… 
Waarnemingen vandaag : sabelsprinkhaan tegen net 3 en 's avonds op diverse plekken sjirpend, sperwer-vrouw over het 
veldje naast het veldlab achternagezeten door tiental boerenzwaluwen, vele tientallen naaktslakken op de paden in de 
laatste ronde met meteen al een egel die verwoede pogingen deed om deze op te ruimen. De najaarskop is dr af !

Van tot: Aanwezig:

maandag 28 juli 2014Nieuw: 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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wer-vrouw over het veldje naast het veldlab achternagezeten door een tiental Boerenzwaluwen, vele 
tientallen naaktslakken op de paden in de laatste ronde met meteen al een Egel die verwoede pogin-
gen deed om deze op te ruimen. De najaarskop is dr af!
Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp

Maandag 28 juli 2014
Een stapje terug
Een pas gesnoeide mistnetopstelling is als een oud mens: alles 
gaat hangen! ...als de regen neerdaalt. Oftewel een herhaling 
van zetten ten opzichte van het weerbeeld van gisteren. De re-
gen kwam nu vroeger en hield langer aan, was lichter van aard 
maar bracht toch nog 2 mm water in de regenmeter. Dat bete-
kent dus dat de meeste regen op het meest geschikte vangtijd-
stip van de dag viel. Er was dan ook weinig vogel-activiteit in 
het Glop merkbaar. Vooral de veel mindere aanwezigheid van Fi-
tissen viel op, al zouden we er uiteindelijk samen met de Tjiftjaf 
toch nog een leuk aantal van bij elkaar sprokkelen. De wind 
heeft echter toch ook wel invloed gehad op de vangsten van 
deze kleine soortjes, we zagen meermalen een vogel van dit for-
maat het net invliegen en er net zo hard weer uitrammelen. De 
Spotvogels deden het weer goed vandaag, met elf inclusief de 
terugvangsten bijna een dagrecord voor het Groene Glop. Ze lij-
ken dan ook een goed broedseizoen te hebben gehad want de 
meeste vogels die we vangen zijn juveniel. We hadden ze de af-
gelopen dagen al een paar maal bij het gebouw gehoord, maar 
rond het middaguur hingen er ineens twee adulte mannen Huis-
mus in de allereerste meter van de 600 m mistnet die we heb-
ben staan. De vogels zullen op de nieuwe open plek naast het 
gebouw (waar meerdere bomen omwaaiden tijdens de oktober-
storm van 2013) wel hebben willen kijken of de bewoners nog 
broodkruimels uitstrooiden.
Na de regen kwam de zon weer snel tevoorschijn en die zou de gehele dag (in tegenstelling tot grote 
delen van de rest van het land waar het water met bakken uit de lucht kwam) heerlijk aanwezig blij-

ven. In de loop van de middag begon 
de wind echter wel aan te wakkeren 
en begonnen naast blaadjes ook de 
eerste elzenproppen van het sei-
zoen in de netten te vallen. Gelukkig 
kregen we bezoek van onze web-
master Evert Jan, dus die kreeg de 
eer om de allereerste elzenproppen 
van onze week uit de netten te peu-
teren. De wind zou later nog verder 
aanwakkeren en tegen de avond zit-
ten we al op 5 tot 6 Bft. De netten 
staan op de plekken waar dat op dit 
moment nodig is goed geschoord 
dus dat zit wel goed.
In één van de avondrondes vingen 
we nog twee Boerenzwaluwen, daar-
van stuiteren er bij vlagerige wind 
zoals vandaag wel eens een keer en-
kele in de netten. Verder hebben we 
nog weer een Merelnest ontdekt, 
ditmaal een nest met drie eieren in 
de knot van een els wederom mid-
den tussen de mistnetten op de hoek 
van sectie 3 en 7. De vrouw heeft 
een nest gebouwd van eerder dit 

Dagvangst van 28 07 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Blauwborst 1 1
Boerenzwaluw 2 2
Boomkruiper 1 1
Braamsluiper 4 4
Fitis 56 11
Grasmus 2 2
Grauwe vliegenvanger 3 3
Groenling 2 2
Grote bonte specht 1 1
Heggemus 21 3
Huismus 2 2
Kleine barmsijs 1 1
Kleine karekiet 4 4
Koolmees 2 2
Merel 1 1
Pimpelmees 15 6
Roodborst 34 7
Spotvogel 38 11

Tjiftjaf 712 19
Tuinfluiter 13 4
Vink 12 3
Winterkoning 74 11
Zwartkop 26 8

Totaal: 72 37
Aantal soorten:23

Dagverslag

109

5:45 23:59 Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp

Een pas gesnoeide mistnetopstelling is als een oud mens : alles gaat hangen !  Als de regen neerdaalt. Oftewel een 
herhaling van zetten ten opzichte van het weerbeeld van gisteren. De regen kwam nu vroeger en hield langer aan, maar 
was lichter van aard maar bracht toch nog 2 mm water in de regenmeter. Dat betekent dus dat de meeste regen op het 
meest geschikte vangtijdstip van de dag viel. Er was dan ook weinig vogel-activiteit in het glop merkbaar. Vooral de veel 
mindere aanwezigheid van Fitissen viel op, al zouden we er uiteindelijk samen met de Tjiftjaf toch nog een leuk aantal 
van bij elkaar sprokkelen. De wind heeft echter toch ook wel invloed gehad op de vangsten van deze kleine soortjes, we 
zagen meermalen een vogel van dit formaat het net invliegen en er net zo hard weer uitrammelen. De Spotvogels deden 
het weer goed vandaag, met 11 inclusief de terugvangsten bijna een dagrecord voor het groene glop. Ze lijken dan ook 
een goed broedseizoen te hebben gehad want de meeste vogels die we vangen zijn juveniel.
We hadden ze de afgelopen dagen al een paar maal bij het gebouw gehoord, maar rond het middaguur hingen er ineens 
2 adulte mannen Huismus in de allereerste meter van de 600 meter mistnet die we hebben staan. De vogels zullen op de 
nieuwe open plek naast het gebouw (waar meerdere bomen omwaaiden tijdens de Oktoberstorm van 2013) wel hebben 
willen kijken of de bewoners nog broodkruimels uitstrooiden. 
Na de regen kwam de zonneschijn weer snel tevoorschijn en die zou de gehele dag (in tegenstelling tot grote delen van 
de rest van het land waar het water met bakken uit de lucht kwam) heerlijk aanwezig blijven. In de loop van de middag 
begon de wind echter wel aan te wakkeren en begonnen naast blaadjes ook de eerste elzenproppen van het seizoen in 
de netten te vallen. Gelukkig kregen we bezoek van onze webmaster Evert-Jan Rietbergen dus die kreeg de eer om de 
allereerste elzenproppen van onze week uit de netten te peuteren. De wind zou later nog verder aanwakkeren en tegen 
de avond zitten we al op 5 tot 6 bft. De netten staan op de plekken waar dat op dit moment nodig is goed geschoord dus 
dat zit wel goed.
In één van de avondrondes vingen we nog 2 boerenzwaluwen, daarvan stuiteren er bij vlagerige wind zoals vandaag wel 
eens een keer enkele in de netten. Verder hebben we nog weer een Merelnest ontdekt, ditmaal een nest met 3 eieren in 
de knot van een els wederom midden tussen de mistnetten op de hoek van sectie 3 en 7. De vrouw heeft een nest 
gebouwd van eerder dit jaar door ons gesnoeide rietstengels en wilgentwijgen, erg grof materiaal voor een Merel. Tijdens 
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jaar door ons gesnoeide rietstengels en wilgentwijgen, erg grof materiaal voor een Merel. Tijdens de 
avonduren hebben we ook nog even bezoek gehad van de jongste zoon (Sjoerd) van collega-ringer en 
oud VRS’er Ben Nijeboer uit Rijssen. Erg leuk! Hij kon ons vertellen dat thuis in Goor meerdere straten 
blank hadden gestaan door de behoorlijke waterhoeveelheden die er in korte tijd gevallen waren, en 
wij maar zweten tijdens onze wandelingen langs de netten door mul strandzand.
Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp

Dinsdag 29 juli 2014
De dag begon met een witte sluier...
...de vangst van een Kerkuil in één 
van de grofmazige netten. Extra 
vroeg opstaan en/of extra lang door-
gaan loont dus wederom. Het was 
een heel erg wit exemplaar net als 
de eerder op 9 November 2009 ge-
vangen en als witte Kerkuil aanvaar-
de vogel en volgens mij vrijwel zeker 
een te aanvaarden geval van witte 
Kerkuil, Tyto alba alba, geheel wit op 
de borst en buik, maar wel met een 
paar zwarte vlekjes en op de boven-
delen een geheel wittige waas in 
plaats van overwegend grijs. Wat 
was het weer een enorm machtig 
mooie vogel. Op de borst werkelijk 
alleen maar een licht patroon van 
zwarte spikkels en ook de boven-
vleugels zijn enorm licht van tint, het 
lijkt alsof er een zweem van nevel-
damp over de gehele bovenzijde zit. 
Omdat de vogel vrijwel zeker van 
boer Visser aan de overkant van de 
weg komt hebben we hem/haar 
maar naar de stal gebracht waar een 
donker plekje gezocht kan worden 
om de volgende nacht af te wachten.
Op het moment dat we daar in de heel vroege ochtend om de hoek van de staldeur keken schrok een 
groep van honderden Spreeuwen zich een hoedje en spurtten door de openstaande ventilatiekleppen 
aan de zijkant van de stal naar buiten. Tevens vlogen ons een Zilvermeeuw en een Zwarte Kraai om de 
oren die ook niet wisten wat ze overkwam. Op de gemiddelde boerderij komt tegenwoordig op zo’n 
vroeg tijdstip inderdaad ook geen mens in de stal kijken. Verder als leuke overige vangsten vandaag 
een Houtsnip, een Sprinkhaanzanger en jawel... vermeldenswaard de eerste Staartmees van het sei-
zoen. Vermeldenswaard? Jazeker! We hadden de gehele week waarin we de opstelling hebben opge-

Dagvangst van 29 07 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Boerenzwaluw 3 3
Braamsluiper 1 1
Fitis 319 22
Gekraagde roodstaart 2 2
Grasmus 2 2
Grauwe vliegenvanger 13 4
Heggemus 41 5
Houtsnip 1 1
Kerkuil 1 1
Kleine barmsijs 1 1
Kleine karekiet 3 3
Koolmees 44 8
Merel 24 6
Pimpelmees 312 15
Roodborst 24 6
Spotvogel 45 9
Sprinkhaanrietzanger 1 1
Staartmees 1 1

Tjiftjaf 67 13
Tuinfluiter 15 6
Vink 24 6
Winterkoning 55 10
Zanglijster 4 4
Zwartkop 24 6

Totaal: 93 43
Aantal soorten:24

Dagverslag

136

5:00 23:59 Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp

De dag begon met de vangst van een Kerkuil in één van de grofmazige netten. Extra vroeg opstaan en/of extra lang 
doorgaan loont dus wederom. Het was een heel erg wit exemplaar net als de eerder op 9 November 2009 gevangen en 
als witte Kerkuil aanvaarde vogel en volgens mij vrijwel zeker een te aanvaarden geval van witte Kerkuil, Tyto Alba Alba, 
geheel wit op de borst en buik, maar wel met een paar zwarte vlekjes en op de bovendelen een geheel wittige waas in 
plaats van overwegend grijs. Wat was het weer een enorm machtig mooie vogel. Op de borst werkelijk alleen maar een 
licht patroon van zwarte spikkels en ook de bovenvleugels zijn enorm licht van tint, het lijkt alsof er een zweem van 
neveldamp over de gehele bovenzijde zit. Van de vogel zijn een paar veertjes verzameld die ingeleverd zullen worden 
voor DNA-onderzoek; we zijn zeer benieuwd of daar iets afwijkends uit zal komen. Omdat de vogel vrijwel zeker van boer 
Visser aan de overkant van de weg komt hebben we hem/haar maar naar de stal gebracht waar een donker plekje 
gezocht kan worden om de volgende nacht af te wachten. Op het moment dat we daar in de heel vroege ochtend om de 
hoek van de staldeur keken schrok een groep van honderden spreeuwen zich een hoedje en spurtten door de 
openstaande ventilatiekleppen aan de zijkant van de stal naar buiten. Tevens vlogen ons een zilvermeeuw en een zwarte 
kraai om de oren die ook niet wisten wat ze overkwam. Op de gemiddelde boerderij komt tegenwoordig op zo'n vroeg 
tijdstip inderdaad ook geen mens in de stal kijken. Verder als leuke overige vangsten vandaag een Houtsnip , een 
Sprinkhaanzanger en jawel… vermeldenswaard de eerste staartmees van het seizoen. Vermeldenswaard? Jazeker ! We 
hadden de gehele week waarin we de opstelling hebben opgebouwd nog niet 1 keer een groepje staartmezen voorbij 
horen komen, en dan zijn we nog wel echt veel buiten… we vingen een Heggenmus terug die op basis van handpenrui , 
broedplek en oude ring (waar je natuurlijk niet op af mag gaan) overduidelijk als na 1 kj te boek kon gaan, maar die 
duidelijk nog steeds een grijze iris (het kenmerk voor een 1 kj vogel) had. De uitzondering bevestigd..

'S ochtends is Jan Harthoorn van Natuurmonumenten op bezoek geweest nav de uitgebroken schapen … We hebben 
hem uitgelegd hoe de uitbraak ons inziens is veroorzaakt en hij zou eens langs het raster gaan lopen. Het is de bedoeling 
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bouwd nog niet één keer een groepje Staartmezen voorbij horen komen, en dan zijn we nog wel echt 
veel buiten... we vingen een Heggenmus terug die op basis van handpenrui, broedplek en oude ring 
(waar je natuurlijk niet op af mag gaan) overduidelijk als na-eerstekalenderjaar te boek kon gaan, 
maar die duidelijk nog steeds een grijze iris (het kenmerk voor een vogel van dit jaar) had. De uitzon-
dering bevestigt... ’s Ochtends is Jan Harthoorn van Natuurmonumenten op bezoek geweest naar aan-
leiding van de uitgebroken schapen. We hebben hem uitgelegd hoe de uitbraak ons inziens is veroor-
zaakt en hij zou eens langs het raster gaan lopen. Het is de bedoeling dat ze de schapen vanaf sep-
tember weer in de weide rondom onze sectie 6 netten gaan weiden. In november volgt dan weer de 
selectie en het is de bedoeling dat op termijn alle schapen weg gaan en het nieuwe begrazingsplan in 
werking gaat treden. In de avondronde (die weer een leuke opleving brengt) vangen we onder andere 
twee Boerenzwaluwen waarbij een prachtige adulte man met een vleugel van maar liefst 129 mm. Er 
vliegen er ’s avonds heel wat rond boven het voormalige meteoveld en het resterende stukje riet langs 
sectie 4, echter samen met de Huiszwaluwen beduidend minder dan in andere jaren omstreeks deze 
tijd het geval was. 
We hadden vandaag een geheel droge dag die onder een heldere hemel met een zwak naar het noord-
westen gedraaid windje begon waarbij de temperaturen snel opliepen. De middag was met 24 graden 
lekker warm maar door de wederom flink aanwakkerende wind voelde het frisser aan.
Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp

Woensdag 30 juli 2014
Naast vogels ook insecten vangen
Tijdens de eerste ronde troffen we het Glop totaal windstil aan, de ronde leverde tien vogels op waar-
onder een Houtsnip die op de terugweg vanaf sectie 8 bij de Ebelbrug in het net sprong. Ongeringde 
Kleine Barmsijs met nog een broedplek in het stadium van eileggen. En we hebben de Merel-vrouw van 
het nest met jongen gecontroleerd, droeg een ring van 28 juli 2013, na ringen pas voor het eerst te-
ruggevangen op 16 juli dit jaar en vandaag dus. Het is inmiddels te merken dat het een stuk rustiger in 
het vangterrein wordt, het wachten op de eerste vogels van elders of buiten het eiland zal binnenkort 
wel beginnen. In de middaguren is Oscar Franken (VU) mee langs de netten geweest om naar insecten 
in de nabijheid van de netten te kijken: daarbij hebben we een joekel van een nest van de gewone 
bosmier gevonden, dit is een mier die algemeen voorkomt in gewone bossen en zeldzaam is in onge-
wone bossen...(zijn niet mijn woorden maar wel een waarheid als een koe). Tussen de netten verza-
melde Oscar drie soorten mieren, vooral langs sectie 4 zaten drie nesthopen bestaande uit een behoor-
lijke bult grijs zand. Twee waren verlaten en in één zat een soort die dan waarschijnlijk wel algemeen 
in gewoon riet zal zijn... Als derde een nest steekmieren in de hoek van sectie 9 naar 0 al jaren bezig 
zijn een berkenstam te veranderen 
in een bultje houtmolm. Erg leuk al 
dat speuren en turen naar insecten. 
We verzamelden twee veerluizen van 
een Kleine Karekiet en bij nader on-
derzoek met ene loupe bleken die 
zelf nog weer een parasietensoort bij 
zich te hebben. De ene parasiet die 
op de ander parasiteert dus... Dan 
het zandbad-verhaal: vandaag heb-
ben we met zekerheid zelf twee maal 
Winterkoningen een zandbad zien 
nemen op het paadje langs sectie 1. 
Ze gingen overduidelijk met de borst 
naar beneden drukkend schurend 
door het zand om daarna trappend 
met de poten zich opzij te drukken 
en daarmee een kuiltje te draaien. 
Om vervolgens loodrecht omhoog of 
parallel aan het pad weg te vliegen 
zonder in het mistnet te komen na-
tuurlijk... We vingen vandaag ook de 
eerste Tuinfluiter met trekvet, zelfs 
meteen moddervet, vetgraad 6 vol-
gens tabel Kaiser en gewicht 22.2 g. 

Dagvangst van 30 07 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Boerenzwaluw 4 4
Boomkruiper 1 1
Braamsluiper 2 2
Fitis 411 15
Gekraagde roodstaart 1 1
Grasmus 2 2
Grauwe vliegenvanger 11 2
Groenling 1 1
Heggemus 51 6
Houtsnip 1 1
Kleine barmsijs 1 1
Koolmees 15 6
Merel 21 3
Pimpelmees 55 10
Roodborst 65 11
Spotvogel 23 5
Tjiftjaf 65 11
Tuinfluiter 31 4

Vink 33 6
Winterkoning 15 6
Zanglijster 13 4
Zwartkop 11 2

Totaal: 63 41
Aantal soorten:22

Dagverslag

104

5:45 23:59 Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp

Tijdens de eerste ronde troffen we het glop totaal windstil aan, de ronde leverde 10 vogels op waaronder een Houtsnip die 
op de terugweg vanaf sectie 8 bij de Ebelbrug in het net sprong. Ongeringde kleine Barmsijs met nog een broedplek in 
het stadium van eileggen. En we hebben de Merel-vrouw van het nest met jongen gecontroleerd, droeg een ring van 28 
juli 2013, na ringen pas voor het eerst teruggevangen op 16 juli dit jaar en vandaag dus.
Het is inmiddels te merken dat het een stuk rustiger in het vangterrein wordt, het wachten op de eerste vogels van elders 
of buiten het eiland zal binnenkort wel beginnen.

In de middaguren is Oscar Franken (VU) mee langs de netten geweest om naar insecten in de nabijheid van de netten te 
kijken : daarbij hebben we een joekel van een nest van de gewone Bosmier gevonden, dit is een mier die algemeen 
voorkomt in gewone bossen en zeldzaam is in ongewone bossen….(zijn niet mijn woorden maar wel een waarheid als 
een koe). Tussen de netten verzamelde oscar 3 soorten mieren, vooral langs sectie 4 zaten 3 nesthopen bestaande uit 
een behoorlijke bult grijs zand. 2 waren er verlaten en in 1 zat een soort die dan waarschijnlijk wel algemeen in gewoon 
riet zal zijn…. Als derde een nest steekmieren in de hoek van sectie 9 naar 0 al jaren bezig zijn een berkenstam te 
veranderen in een bultje houtmolm. Erg leuk al dat speuren en turen naar insecten. We verzamelden 2 veerluizen van 
een kleine karekiet en bij nader onderzoek met ene loupe bleken die zelf nog weer een parasietensoort bij zich te hebben. 
De ene parasiet die op de ander parasiteert dus…
Dan het zandbad-verhaal : vandaag hebben we met zekerheid zelf twee maal Winterkoningen een zandbad zien nemen 
op het paadje langs sectie 1. Ze gingen overduidelijk met de borst naar benden drukkend schurend door het zand om 
daarna trappend met de poten zich opzij te drukken en daarmee een kuiltje te draaien. Om vervolgens loodrecht omhoog 
of parallel aan het pad weg te vliegen zonder in het mistnet te komen natuurlijk...
We vingen vandaag ook de eerste Tuinfluiter met trekvet, zelfs meteen moddervet, vetgraad 6 volgens tabel Kaiser en 
gewicht 22,2 gram. In de Avond ging de wind steeds meer liggen, de Boerenzwaluwtjes lijken te gaan slapen in het riet bij 
sectie 4, vanavond hebben we er daar in de voorlaatste ronde ook weer 4 gevangen. Daarbij exemplaren met trekvet dus 
het zal vanaf nu wel snel minder worden met de aantallen zwaluwen. Tegen de verwachtingen in hebben we ten gevolge 
van een goede avondronde de dagtotalen toch nog boven de 100 weten te houden, het percentage terugvangsten valt 
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In de avond ging de wind steeds meer liggen, de Boerenzwaluwen lijken te gaan slapen in het riet bij 
sectie 4, vanavond hebben we er daar in de voorlaatste ronde ook weer vier gevangen. Daarbij exem-
plaren met trekvet dus het zal vanaf nu wel snel minder worden met de aantallen zwaluwen. Tegen de 
verwachtingen in hebben we ten gevolge van een goede avondronde de dagtotalen toch nog boven de 
100 weten te houden, het percentage terugvangsten valt daarbij eigenlijk best nog wel mee ook. Af-
wachten wat het morgen wordt.
Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp

Donderdag 31 juli 2014
Minder, maar nog steeds goede aantallen
Begonnen met heerlijk windstil weer, al was het door een heldere nacht flink fris geworden. En dat le-
vert dan natuurlijk flinke dauw op de netten op. De eerste ronde leverde tien vogels op, van alles wat 
je nu verwachten kunt en wat je de 
hele dag weer lekker bezig houdt, 
vooral omdat je door het warme 
weer vaker moet lopen en doordat je 
bij alle adulte vogels nu ook de rui 
van de handpennen, armpennen en 
staartpennen moet scoren. In de 
middag vingen we een Buizerd. De 
vogel bleek nadat hij uit het net bij 
de Ebelbrug was gehaald vermoede-
lijk ook al op twee andere plekken in 
sectie 2 te hebben gehangen. Zoals 
meestal het geval is betrof het hier 
ook weer een eerstejaars vogel die 
met 722 g goed op gewicht was. 
Maar ja, ook hier op Schier zijn er 
zoveel muizen dat je ze gewoon 
overdag ziet lopen. In de late mid-
dag- en avondrondes vallen de vang-
sten voor het eerst deze week dus-
danig terug dat we de 100 gevangen 
vogels vandaag niet halen. Maar ja, we blijven het over aantallen hebben waar je ons niet over zult ho-
ren klagen...
Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp

Vrijdag 1 augustus 2014
Nu zijn we officiëel begonnen
Opnieuw helemaal windstil weer bij aanvang maar in slechts heel lichte mate dauw. Tijdens de eerste 
ronde waan ik mij met een vroege ochtendtemeratuur van rond de 20 graden en kwetterende Spotvo-
gels en koerende Turkse Tortels weer een beetje in Afrika. Net van de slaapplaats vertrokken kwette-
rende zwaluwen maken dat plaatje compleet, fantastisch... Het is al vroeg te merken dat het best wel 
een warme dag gaat worden en dat biedt perspectief voor het profiteren van drinkende en badderende 
vogels bij de laatste restjes water in de sloot. De eerste ronde levert het onheilspellende aantal van 13 
vogels op, dat belooft weinig goeds als je net de verwachting hebt uitgestippeld dat het nu wel alle-
maal zal gaan terugzakken met de vangsten. Het is in de afgelopen dagen goed te merken dat we er in 
ieder geval ons voordeel mee doen bij soorten als Merel, Zanglijster, Roodborst, Vink, Koolmees en 
Pimpelmees, vogelsoorten die gek zijn op baden en/of wroeten naar bodemleven in de modder van de 
Glopsloot. Vanaf de tweede ronde begint het effect op te treden en zet een trend in die iedere ronde 
wel weer wat leuke resultaten oplevert, vooral veel soorten. Het gaat tot ver na de middag door eer 
het inzakt tot rondjes van enkele vogels. Weinig opmerkelijks, maar gewoon leuke aantallen van veel 
soorten. Aan het eind van de dag zit je dan met een hele waslijst, maar met opvallend genoeg maar 
één soort die op de totaallijst ‘double figures’ kent. Daarbij een nieuw dagrecord voor Schier voor 
vangsten van de Boomkruiper. De laatste ronde voor donker levert volledig onverwacht toch nog weer 
een paar Boerenzwaluwen op die weer recht voor de rietkraag hangen. De latere inspectie van de grof-
mazige netten levert nog twee opspattende Houtsnippen op, die zaten dus in beide gevallen achter het 
net... 
In de netten hangen tientallen parende langpootmuggen en onder de netten laten evenzoveel naakt-

Dagvangst van 31 07 14 
Soortnaam Nieuw Terug NVO BUI FOU Totaal 
Boerenzwaluw 1 1 
Braamsluiper 1 1 2 
Buizerd 1 1 
Fitis 14 5 19 
Grasmus 2 2 
Grote bonte specht 1 1 
Heggemus 2 1 3 
Kleine barmsijs 1 1 
Kleine karekiet 2 3 5 
Koolmees 2 2 4 
Merel 1 1 
Pimpelmees 6 1 7 
Roodborst 2 1 3 
Spotvogel 5 2 7 
Staartmees 1 1 
Tjiftjaf 7 5 12 
Tuinfluiter 1 1 
Vink 2 2 
Winterkoning 2 6 8 
Zanglijster 3 1 4 
Zwartkop 2 2 4 
Totaal: 58 31 89 
Aantal soorten: 21 
Dagverslag 

 Nieuw: Nieuw geringde vogels BUI: buitenlandse terugvangst zaterdag 2 augustus 2014 
 Terug: eigen terugvangsten FOU: verkeerde of afwijkende ringmaat omgelegd 
 Totaal:alle vangsten van deze soort NVO: terugvangst elders uit Nederland 
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slakken zich bepaald ook niet onbe-
tuigd. We hebben uiteindelijk dus 
toch volledig onverwachts de neer-
waartse spiraal in aantallen gevan-
gen vogels kunnen doorbreken, 
maar het aantal teruggevangen vo-
gels loopt wel gestaag op. Met ruim 
600 vogels hebben we deze week 
meer gevangen dan in het hele CES-
seizoen, en ongeveer 10 procent van 
het jaargemiddelde. We hopen dan 
ook dat we hiermee de trend voor de 
rest van het seizoen hebben kunnen 
zetten en dat we niet het gras voor 
de voeten van de rest van het ring-
gezelschap hebben weggemaaid. In 
letterlijke zin hebben we dat deze 
week in ieder geval wel... 
Waarnemingen: 09.00 uur groep 14 
Watersnippen ZZW, circa 08.30 en 
11 uur 4 Buizerds cirkelend boven 
het Glop.; circa 16.30 uur Zwarte 
Ooievaar laag over het veldlab rich-
ting noord.
Henri Bouwmeester en Hanneke 
Huiskamp

Week 32

Zaterdag 2 augustus 2014
Wisseldag
Vandaag wisseldag, om 12.00 uur 
werd de ringtang door Henri overge-
dragen aan Henk. Vanmorgen was er 
nog redelijk gevangen maar na de 
middag viel het helemaal stil. Met 
een aantal rondjes met 1 of 0. Tegen 
de avond toch nog weer enkele rond-
jes met een stuk of 4. Om 19.30 uur 
even een een korte hevige bui waar-
na het al weer snel droog werd. In 
de laatste ronde zat er nog een Heg-
genmus in het net en daar hebben 
we de avond mee afgesloten.
Henk Luten c.s.

Dagvangst van 01 08 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Boerenzwaluw 2 2
Boomkruiper 14 5
Braamsluiper 12 3
Fitis 612 18
Grasmus 3 3
Grauwe vliegenvanger 36 9
Grote bonte specht 12 3
Heggemus 28 10
Huismus 1 1
Kleine barmsijs 1 1
Kleine karekiet 3 3
Koolmees 47 11
Merel 3 3
Pimpelmees 25 7
Putter 1 1
Rietgors 1 1
Roodborst 56 11
Spotvogel 23 5

Staartmees 14 5
Tjiftjaf 69 15
Tuinfluiter 15 6
Vink 37 10
Winterkoning 24 6
Zanglijster 12 3
Zwartkop 31 4

Totaal: 99 47
Aantal soorten:25

Dagverslag

146

6:00 23:59 Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp

Verslag 31 Juli 2014 : 
Begonnen met heerlijk windstil weer, al was het door een heldere nacht flink fris geworden. En dat levert dan natuurlijk 
flinke dauw op de netten op. De eerste ronde leverde 10 vogels op, van alles wat je nu verwachten kunt en wat je de hele 
dag weer lekker bezig houdt, vooral omdat je door het warme weer vaker moet lopen en doordat je bij alle adulte vogels 
nu ook de rui van de handpennen, armpennen en staartpennen moet scoren. In de middag vingen we een Buizerd. De 
vogel bleek nadat hij uit het net bij de Ebelbrug was gehaald vermoedelijk ook al op 2 andere plekken in sectie 2 te 
hebben gehangen. Zoals meestal het geval is betrof het hier ook weer een eerstejaars vogel die met 722 gram goed op 
gewicht was. Maar ja, ook hier op Schier zijn er zoveel muizen dat je ze gewoon overdag ziet lopen. In de late middag- en 
avondrondes vallen de vangsten voor het eerst deze week dusdanig terug dat we de 100 gevangen vogels vandaag niet 
halen. Maar ja, we blijven het over aantallen hebben waar je ons niet over zult horen klagen….. De vermoeidheid slaat toe 
en prompt vergat ik voor deze dag op tijd een dagverslag vast te leggen, vandaar nu op deze manier.

Verslag 1 augustus 2014 :
Opnieuw helemaal windstil weer bij aanvang maar in slechts heel lichte mate dauw. Tijdens de eerste ronde waan ik mij 
met een vroege ochtendtemeratuur van rond de 20 graden en kwetterende Spotvogels en koerende Turkse Tortels weer 
een beetje in Afrika. Net van de slaapplaats vertrokken kwetterende zwaluwen maken dat plaatje compleet, fantastisch… 
Het is al vroeg te merken dat het best wel een warme dag  gaat worden en dat biedt perspectief voor het profiteren van 
drinkende en badderende vogels bij de laatste restjes water in de sloot. De eerste ronde levert het onheilspellende aantal 
van 13 vogels op, dat belooft weinig goeds als je net de verwachting hebt uitgestippeld dat het nu wel alemaal zal gaan 
terugzakken met de vangsten. Het is in de afgelopen dagen goed te merken dat we er in ieder geval ons voordeel mee 
doen bij soorten als Merel, Zanglijster, Roodborst, Vink, Koolmees en Pimpel, vogelsoorten die gek zijn op baden en/of 

Van tot: Aanwezig:

zaterdag 2 augustus 2014Nieuw: 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 08 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Blauwborst 1 1
Braamsluiper 1 1
Fitis 16 7
Gekraagde roodstaart 1 1
Grasmus 1 1
Heggemus 23 5
Kleine karekiet 1 1
Koolmees 32 5
Pimpelmees 12 3
Rietgors 1 1
Rietzanger 1 1
Roodborst 2 2
Spotvogel 13 4
Tjiftjaf 23 5
Tuinfluiter 2 2
Vink 23 5
Winterkoning 33 6
Zwartkop 2 2

Totaal: 33 20
Aantal soorten:18

Dagverslag

53

6:00 22:30

Dag Allen,

Vandaag wisseldag, om 12.00 uur werd de ringtang door Henri overgedragen aan Henk. Vanmorgen was er nog redelijk 
gevangen maar na de middag viel het helemaal stil. Met een aantal rondjes met 1 of 0. Tegen de avond toch nog weer 
enkele rondjes met een stuk of 4. Om 19.30 uur even een een korte hevige bui waarna het al weer snel droog werd. In de 
laatste ronde zat er nog een heggenmus in het net en daar hebben we de avond mee afgesloten.

Groeten uit Het Glop Thea, Klaas, Henk, Teo en Judith

Van tot: Aanwezig:

zondag 3 augustus 2014Nieuw: 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 3 augustus 2014
De eerste excursie van het jaar
Vandaag een zeer rustige dag met 
de eerste ronde slechts drie vogels. 
Wel was daar een Houtsnip bij. De 
hele dag verder rondes van nul tot 
vier vogels. In de avond een juve-
niele Boerenzwaluw in sectie 6. Van-
middag een goed bezochte excursie 
met 16 deelnemers waarvan 4 kin-
deren. Er is één ringstreng gespon-
sord en er was een gift van  
€ 13,90. Het was de hele dag prach-
tig weer en weinig wind, mooi vang-
weer maar de vogels lieten zich niet 
vangen! 
Thea, Klaas, Henk Teo en Judith

Maandag 4 augustus 2014
Groot en klein
Het was vandaag prachtig weer, weinig wind en een lekkere 
temperatuur van circa 23 gaden. De vangsten bij gisteren ver-

geleken trokken weer wat aan. Een 
leuke vangst was de Buizerd die 
kort voor de middag gevangen werd 
bij het Ebelbruggetje. 
Thea, Klaas, Henk Teo en Judith

Dinsdag 5 augustus 2014
Business as usual
De morgen begon heel rustig. Geen 
wind, geen dauw en ook geen vogels 
(nul rondje). De verwachtingen wa-
ren daarom erg laag. Gelukkig bleek 
het een tijdelijke ochtenddip te zijn, 
want in de loop van de morgen had-
den we rondjes van gemiddeld tien 
vogels. In de middag werd het min-
der maar er was geen enkele nul 
ronde. ’s Avonds leefde het weer een 
beetje op en de teller bleef om 22.30 

Dagvangst van 03 08 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Boerenzwaluw 1 1
Fitis 24 2 8
Grauwe vliegenvanger 1 1
Heggemus 1 1
Houtsnip 1 1
Kleine karekiet 4 4
Koolmees 1 1
Pimpelmees 1 1
Roodborst 11 2
Spotvogel 1 1
Tjiftjaf 44 8
Tuinfluiter 1 1
Winterkoning 21 3
Zwartkop 1 1

Totaal: 14 18
Aantal soorten:14

Dagverslag

2 34

5:30 22:30

Dag Allen,

Vandaag een zeer rustige dag met de eerste ronde slechts 3 vogels. Wel was daar een houtsnip bij.
De hele dag verder rondes van nul tot 4 vogels.
In de avond een juv. Boerenzwaluw in sectie 6. 
Vanmiddag een goed bezochte excursie met 16 deelnemers waarvan 4 kinderen. Er is 1 ringstreng gesponsord en een 
gift van € 13,90.
Het was de hele dag prachtig weer en weinig wind, mooi vangweer maar de vogels lieten zich niet vangen! 

Groeten uit Het Groene Glop,

Thea, Klaas, Henk, Teo en Judith

Van tot: Aanwezig:

zondag 3 augustus 2014Nieuw: 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 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Boomkruiper 1 1
Buizerd 1 1
Fitis 6 6
Grasmus 1 1
Kleine karekiet 23 5
Koolmees 11 2
Pimpelmees 52 7
Roodborst 71 8
Spotvogel 21 3
Tjiftjaf 38 11
Winterkoning 23 5
Zwartkop 1 1

Totaal: 27 24
Aantal soorten:12

Dagverslag

51

5:45 22:30 Henk Luten

Dag Allen,

Het was vandaag prachtig weer, weinig wind en een lekkere temperatuur van circa 23 gaden. De vangsten bij gisteren 
vergeleken trokken weer wat aan. Een leuke vangst was de buizerd die kort voor de middag gevangen werd bij het 
Ebelbruggetje. Zie foto aparte bijlage.
Zie ook bijlage van de foto's van de winterkoning met aangevreten vleugels- en staartveren die we gisteren gevangen 
hebben.

Met vriendelijke groet uit Het groene Glop,
Thea, Klaas, Henk Teo en Judith

Van tot: Aanwezig:

maandag 4 augustus 2014Nieuw: 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 08 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Braamsluiper 6 6
Fitis 211 13
Grasmus 2 2
Grauwe vliegenvanger 11 2
Heggemus 42 6
Kleine karekiet 2 2
Koolmees 25 1 8
Merel 1 1
Pimpelmees 33 6
Roodborst 13 4
Spotvogel 12 3
Staartmees 11 2
Tjiftjaf 57 12
Tuinfluiter 2 2
Vink 3 3
Winterkoning 2 2
Zwartkop 21 3

Totaal: 49 27
Aantal soorten:17

Dagverslag

1 77

6:00 22:30 Henk Luten met ringgroep

Dag Allen,

De morgen begon heel rustig. Geen wind, geen dauw en ook geen vogels (nul rondje). De verwachtingen waren daarom 
erg laag. Gelukkig bleek het een tijdelijke ochtend dip te zijn, want in de loop van de morgen hadden we rondjes van 
gemiddeld 10 vogels. In de middag werd het minder maar er was geen enkele nul ronde. 's Avond leefde het weer een 
beetje op en de teller bleef om 22.30 uur, met als laatste een tuinfluiter, op 77 vogels steken. Een leuke terugvangst was 
een fitis die op 16 juli 2008 door Wim Fokker geringd was als juveniel en vandaag voor het eerst teruggevangen werd.

Groeten vanaf Het Groene Glop,

Thea, Klaas, Henk, Teo en Judith

Van tot: Aanwezig:

dinsdag 5 augustus 2014Nieuw: 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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uur, met als laatste een Tuinfluiter, op 77 vogels steken. Een leuke terugvangst was een Fitis die op 16 
juli 2008 door Wim Fokker geringd was als juveniel en vandaag voor het eerst teruggevangen werd. 
Thea, Klaas, Henk Teo en Judith

Woensdag 6 augustus 2014
Een niet-alledaagse vangst
Vanmorgen stond er direct al wind, de netten dus al bol en het bracht ons met deze ronde dan ook 
slecht drie vogels. In de loop van de morgen zaten er steeds meer vogels in het net. Tegen de middag 
viel het weer wat stil. In de ronde van 12.00 uur zat er een Zwarte Kraai in sectie 6. Er waren  
13 deelnemers tijdens de excursie, vijf juvenielen en acht adulten, we hadden op dat moment een 

groot aantal vogels te laten zien o.a. 
Spotvogel, Grauwe Vliegenvanger en 

Staartmees. De deelnemers genoten van de uitleg en het aantal vogels. Er werden drie ringstrengen 
gesponsord. Vanavond, vielen er een paar druppels uit de hemel, maar de vangsten gingen gewoon 
door en we eindigden de avond om 21.30 uur met een Rietgors-man. 
Thea, Klaas, Henk Teo en Judith

Donderdag 7 augustus 2014
Ze krijgen ons door...
Het wordt almaar stiller in Het Glop. De eerste twee rondes leverde 
nul vogels op. Pas vanaf 8.00 uur begonnen de eerste vangsten. 
Om 13.00 uur liep er een houtduif in sectie 1 in de onderste net-

Dagvangst van 07 08 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Fitis 24 6
Grauwe vliegenvanger 1 1
Heggemus 3 3
Houtduif 1 1
Kleine karekiet 11 2
Koolmees 1 1
Roodborst 3 3
Spotvogel 2 2
Tjiftjaf 16 7
Tuinfluiter 21 3
Winterkoning 1 1

Totaal: 15 15
Aantal soorten:11

Dagverslag

30

5:30 22:30 Hek Luten met ringgroep

Dag Allen,

Het wordt alsmaar stiller in Het Glop. De eerste 2 rondes leverde 0 vogels op. Pas vanaf 8.00 uur begonnen de eerste 
vangsten. Om 13.00 uur liep er een houtduif in sectie 1 in de onderste netbaan. Daarna vielen de vangsten weer stil met 
rondes van 0 tot 2 vogels. De avondrondes leverden nog weer enkle vogels op en de teller bleef steken op 30 vogels.
In de loop van de middag vielen er een paar statjes regen verder was het een droge en zonnige dag.

Met vriendelijke groet,

Thea, Klaas, Henk, Teo en Judith

Van tot: Aanwezig:

donderdag 7 augustus 2014Nieuw: 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 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Fitis 37 10
Gekraagde roodstaart 1 1
Grauwe vliegenvanger 11 2
Heggemus 2 2
Kleine karekiet 21 3
Koolmees 21 3
Merel 3 3
Pimpelmees 32 5
Rietgors 1 1
Spotvogel 12 3
Staartmees 11 2
Tjiftjaf 44 8
Tuinfluiter 31 4
Vink 15 6
Winterkoning 41 5
Zanglijster 1 1
Zwarte kraai 1 1
Zwartkop 1 1

Totaal: 34 27
Aantal soorten:18

Dagverslag

61

5:30 22:30 Henk Luten en ringgroep

Dag Allen,

Vanmorgen stond er direct al wind, de netten dus al bol en het bracht ons met deze ronde dan ook slecht 3 vogels. In de 
loop van de morgen zaten er steeds meer vogels in het net . Tegen de middag viel het weer wat stil. In de ronde van 
12.00 uur zat er een zwarte kraai in sectie 6. 
Er waren 13 deelnemrs tijdens de excursie, 5 juvenielen en 8 adulten, we hadden op dat moment een groot aantal vogels 
te laten zien o.a. spotvogel, grauwe vliegenvanger en staartmees.
De deelnemers genoten van de uitleg en het aantal vogels. Er werden 3 ringstrengen gesponsord.
Vanavond, vielen er een paar druppels uit de hemel, maar de vangsten gingen gewoon door en we eindigden de avond 
om 21.30 uur met een rietgors man.

Groeten uit Het Groene Glop,

Thea, Klaas, Henk, Teo en Judith

Van tot: Aanwezig:

woensdag 6 augustus 2014Nieuw: 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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baan. Daarna vielen de vangsten weer stil met rondes van nul tot twee vogels. De avondrondes lever-
den nog weer enkele vogels op en de teller bleef uiteindelijk steken op 30 vogels. In de loop van de 
middag vielen er een paar spatjes regen, verder was het een droge en zonnige dag.
Thea, Klaas, Henk Teo en Judith

Vrijdag 8 augustus 2014
Business as usual
De ochtendrondes leverden vandaag 
enkele vogels op, na de middag viel 
het helemaal stil met veel nulron-
des. ’s Avonds was er toch weer wat 
uit het net te halen en we kwamen 
uiteindelijk op een score van 38 vo-
gels. De hele dag was het goed weer 
met zon en een stevige bries, pas na 
21.00 uur kwamen er zo nu en dan 
wat spetters uit de lucht, maar regen 
van betekenis was het niet. Vandaag 
veel bezoek van familie van hier 
aanwezigen en gelukkig konden we 
al onze gasten toch nog enkele vo-
gels laten zien.  
Thea, Klaas, Henk Teo en Judith

Week 33

Zaterdag 9 augustus 2014
Wisseling van de wacht
Vanmorgen om half zes hoorden we 
het vanuit bed hard regenen. We 
hebben snel een rondje gelopen om 
te zien of er geen vogels in de netten 
zaten maar dit was niet het ge-
val. Na het raadplegen van de buien-
radar, die aangaf dat het zeker tot 
tien uur zou blijven regenen hebben 
we besloten om alle netten te sluiten. Hierbij vingen we nog een Heggenmus. Dit is de afsluiting van 
een prachtige ringweek op Schier. Wij geven de ringtang nu over aan Holmer die inmiddels is gearri-
veerd. 
Na de laatste bui en het vertrek van Henk met zijn vangploeg heb ik de netten om 13.30 deels weer 
open gezet. Ook Matty en de andere 
onderzoekers van de VU zijn naar 
huis. De wind waait flink (6 Bft, uit-
schieters 7). Ondanks de afnemende 
wind in de avond blijven de nulron-
des zich aaneenrijgen, verstoord 
door de vangst van één enkele Win-
terkoning.
Henk c.s., en Holmer en familie

Zondag 10 augustus 2014
We zetten ons schrap voor dikke 
Bertha
In de eerste ronde hing een Houtsnip 
in sectie 6. Er vloog er ook nog één 
op. Het is een rustige dag met wei-
nig vogels. Vanaf 11.00 was het zaak 
de buien in de gaten te houden die 

Dagvangst van 08 08 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Braamsluiper 2 2
Fitis 27 9
Grasmus 2 2
Heggemus 5 5
Kleine karekiet 22 4
Merel 2 2
Pimpelmees 3 3
Roodborst 12 3
Tjiftjaf 22 4
Tuinfluiter 1 1
Winterkoning 1 1
Zanglijster 1 1
Zwartkop 1 1

Totaal: 27 11
Aantal soorten:13

Dagverslag

38

5:30 22:30 Henk met ringgroep

Dag Allen,

De eerste rondes liepen vandaag enkele vogels op, na de middag viel het helemaal stil met veel 0 rondes.
's Avonds was er toch weer wat uit het net te halen en we kwamen uiteindelijk op een score van 38 vogels.
De hele dag was het goed weer met zon en een stevige bries, pas na 21.00 uur kwamen er zo nu en dan wat spetters uit 
de lucht, maar regen van betekenis was het niet.
Vandaag veel bezoek van familie van hier aanwezigen en gelukkig konden we al onze gasten toch nog enekle vogels 
laten zien.

Vriendelijke groet uit Het Groene Glop,

Thea, Klaas, Henk, Teo en Judith

Van tot: Aanwezig:

vrijdag 8 augustus 2014Nieuw: 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 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Fitis 23 5
Gekraagde roodstaart 1 1
Grote bonte specht 1 1
Heggemus 1 1
Houtsnip 1 1
Kleine karekiet 1 1
Pimpelmees 2 2
Spotvogel 2 2
Sprinkhaanrietzanger 1 1
Tjiftjaf 4 4
Tuinfluiter 1 1
Vink 1 1
Winterkoning 12 3
Zwartkop 11 2

Totaal: 10 16
Aantal soorten:14

Dagverslag

26

5:30 15:30 Holmer met familie

In de eerste ronde hing een Houtsnip in sectie 6. Er vloog er ook nog één op.
Het is een rustige dag met weinig vogels.
Vanaf 11.00 was het zaak de buien in de gaten te houden die voor uitdovende cycloon Betty uitgedreven komen.
Om 15.30 hebben de netten dicht gedaan omdat de wind snel aantrok en de buien heviger werden. 
Uiteindelijk bleef Schier gespaard van noodweer.
Er waren geen excursiegangers.

Van tot: Aanwezig:

maandag 11 augustus 2014Nieuw: 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 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Heggemus 1 1
Winterkoning 1 1

Totaal: 2
Aantal soorten:2

Dagverslag

2

5:30 22:00 Henk en  ringgroep, opgevolgd door Holmer met familie

Vanmorgen om half zes hoorden we vanuit bed het hard regenen we hebben snel een rondje gelopen om te zien of er 
geen vogels in de netten zaten dit was niet het geval. Na het raadplegen van de buienradar die aangaf dat het zeker tot 
tien uur blijft regenen besloten om alle netten te sluiten hierbij vingen we nog een heggemus. Dit is de afsluiting van een 
prachtige ringweek op Schier. Wij geven de ringtang nu over aan Holmer die inmiddels is gearriveerd.
Na de laatste bui en het vertrek van Henk met zijn vangploeg de netten om 13.30 deels weer open gezet. Ook Matty en 
de andere onderzoekers van de VU zijn naar huis.
De wind waait flink (kracht 6, uitschieters 7). Ondanks de afnemende wind in de avond blijven de 0 rondes zich 
aaneenrijgen, verstoord door de vangst van één enkele winterkoning.

Van tot: Aanwezig:

maandag 11 augustus 2014Nieuw: 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 de uitdovende cycloon Bertha uitgedreven komen. Om 15.30 hebben de netten dicht gedaan om-
dat de wind snel aantrok en de buien heviger werden. Uiteindelijk bleef Schier gespaard van nood-
weer. Behalve de vogels bleven ook de excursiegangers weg.
Holmer en familie

Maandag 11 augustus 2014
Flessenpost
Het waait stevig. Zodanig hard dat er 
takjes naar beneden vallen en riet/
elzen/wilgen over het pad slaan bij 
de windstoten. Er is geen vogel te 
bekennen. Daarom besloten de net-
ten eerst dicht te laten. De netten 
raken beschadigd door alles wat er 
tegenaan waait en als er al vogels in 
de netten vliegen, dan zwabberen ze heen en weer. Om 12.15 wel besloten de secties 2 en 3 (tot het 
kruispunt) en 9 en 0 open te doen omdat het er op lijkt dat de wind iets af gaat nemen. Vanochtend 
met hoog water even bij de jachthaven wezen kijken. Het water stond te hoog om het einde er van te 
bereiken. In een hoekje lag een net aangespoelde beugelfles met brief.
Holmer en familie

Dinsdag 12 augustus 2014
Onstuimig weer
Tot 8.30 was er dreiging van stevige 
buien. Daarna niet meer en vervol-
gens vrijwel alle netten open gezet. 
Sectie 6 dicht gelaten door de 
wind. Wat zal ik er van zeggen? Het 
was meer bladeren en vooral elzen-
proppen. Ondanks het feit dat het 
heerlijk was om in het Glop te zijn, 
bekruipt mij het gevoel dat het aan-
tal meters net niet in verhouding 
staat tot het aantal gevangen vogels. 
Het geeft mij het idee dat we ergens 
iets niet goed doen. De afgelopen 
nacht was er sprake van enig meteo-
rologisch geweld in de vorm van hevige buien en onweer dat met het tij heen en weer bleef gaan bo-
ven ons mooie Lytje Pole. Ondergetekende was zelf om ongeveer 11.00 uur getuige van een forse bui 
met behoorlijk wat onweer die het eiland ten zuiden schampte op weg naar het oosten. De passage 
ging gepaard met hevige wind.  
Om 16.00 overgenomen van Holmer c.s. en daarna nog enkele korte en niet al te hevige buien overge-
had. Het aantal vogels is laag, echter de geboden kwaliteit is hoog. Zo hadden we in de avond een Fitis 
met een oude broedvlek, waaromheen in een mooie krans de nieuwe veren deze al weer gingen bedek-
ken. De vogel vertoonde rui P: 5555555555; S: 554433555; T: 555555 en was verder aan de grote 
kant. Borst was mooi groengeel gevlekt, zoals je wel vaker ziet in de trekperiode. Mij deed het denken 
aan een influx van een paar honderd Fitissen met dit kleed en vooral grootte een paar jaar geleden, 
toen een depressie de vogels dwong neer te strijken op Schiermonnikoog. In een paar dagen vingen 
we meer dan 300 Fitissen, waar je normaal blij bent dat je er 30 op een hele vangdag hebt in deze tijd. 
Het betreft hier mijns inziens de wat meer uit de kluiten gewassen Scandinavische ondersoort van de 
Fitis. Deze doet ons eiland blijkbaar alleen aan wanneer het weer ernaar is, zoals ook nu . Onze dag 
eindigde met een jonge boerenzwaluw in het controlerondje in het donker, die we na een nachtje in 
een leefnet in de morgen weer zullen loslaten. Het dagtotaal bleef steken op 25, meer teruggies dan 
nieuwe (namelijk één). Morgen belooft het weer iets op te knappen.
Holmer en familie, Kees en André Duiven

Woensdag 13 augustus 2014
Bussiness as usual
Vlak voor het licht wordt valt er al een kort maar fel buitje en levert de eerste ronde om 06.00 zoals 

Dagvangst van 11 08 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Tjiftjaf 2 2
Tuinfluiter 1 1
Winterkoning 1 1
Zanglijster 1 1

Totaal: 4 1
Aantal soorten:4

Dagverslag

5

12:1 21:00 Holmer met familie

Flessenpost

Het waait stevig. Zodanig hard dat er takjes naar beneden vallen en riet/elzen/wilgen over het pad slaan bij de windstoten. 
Er is geen vogel te bekennen.
Daarom besloten de netten eerst dicht te laten. De netten raken beschadigd door alles wat er tegenaan waait en als er al 
vogels in de netten vliegen, dan zwabberen ze heen en weer.
Om 12.15 wel besloten de secties 2,3 (tot kruispunt), 9 en 0 open te doen omdat het er op lijkt dat de wind iets af gaat 
nemen.
Vanochtend met hoog water even bij de jachthaven wezen kijken. Het water stond te hoog om het einde er van te 
bereiken. In een hoekje lag een net aangespoelde beugelfles met brief.

Van tot: Aanwezig:

woensdag 13 augustus 2014Nieuw: 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 08 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Boerenzwaluw 3 3
Fitis 22 4
Gekraagde roodstaart 1 1
Grasmus 1 1
Grauwe vliegenvanger 11 2
Kleine karekiet 11 2
Roodborst 1 1
Spotvogel 14 5
Tjiftjaf 2 2
Winterkoning 21 3
Zwartkop 1 1

Totaal: 12 13
Aantal soorten:11

Dagverslag

25

6:00 Holmer met familie, om 16.00 opgevolgd door Ardie en André Duiven

Onstuimig weer.

Tot 8.30 was er dreiging van stevige buien. Daarna niet meer en vervolgens vrijwel alle netten open gezet. Sectie 6 dicht 
gelaten door de wind.
Wat zal ik er van zeggen? Het was meer bladeren en vooral elzenproppen. Ondanks het feit dat het heerlijk was om in het 
Glop te zijn bekruipt mij het gevoel dat het aantal meters net niet in verhouding staat tot het aantal gevangen vogels. Het 
geeft mij het idee dat we ergens iets niet goed doen.

De afgelopen nacht was er sprake van enig meteorologisch geweld in de vorm van hevige buien en onweer dat met het tij 
heen en weer bleef gaan boven ons mooie lytje pole. Ondergetekende was zelf om ongeveer 11:00 uur getuige van een 
forse bui met behoorlijk wat onweer die het eiland ten zuiden schampte op weg naar het oosten. Passage ging gepaard 
met hevige wind.

Om 16:00 overgenomen van Holmer c.s. en daarna nog enkele korte en niet al te hevige buien overgehad. Het aantal 
vogels is laag, echter de geboden qualiteit is hoog. Zo hadden we in de avond een Fitis met een oude broedvlek, 
waaromheen in een mooie krans de nieuwe veren deze al weer gingen bedekken. De vogel vertoonde rui P: 5555555555 
S: 554433555 T: 555555 en was verder aan de grote kant. Borst was mooi groengeel gevlekt, zoals je wel vaker ziet in de 
trekperiode. Mij deed het denken aan een influx van een paar honderd fitissen met dit kleed en vooral grootte een paar 
jaar geleden toen een depressie de vogels dwong neer te strijken op Schiermonnikoog. In een paar dagen vongen we 
meer dan 300 fitissen, waar je normaal blij bent dat je er 30 op een hele vangdag hebt in deze tijd. Het betreft hier m.i. de 
wat meer uit de kluiten gewassen scandinavische ondersoort van de Fitis. Deze doet ons eiland blijkbaar alleen aan 
wanneer het weer ernaar is, zoals ook nu.

Onze dag eindigde met een jonge boerenzwaluw in het controlerondje in het donker, die we na een nachtje in een leefnet 
in de morgen weer zullen loslaten. Het dagtotaal bleef steken op 25, meer teruggies dan nieuwe (namelijk één). Morgen 
belooft het weer iets op te knappen.

Van tot: Aanwezig:

woensdag 13 augustus 2014Nieuw: 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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verwacht niet veel op. De ochtend 
blijft afwisselend buiïg en droog, 
maar vanaf een uur of 11 mogen we 
spreken van een mooie zonnige dag, 
met redelijk wat wind. In de ochtend 
kregen we bezoek van drie water-
nymphen en de middagse woensdag-
excursie behelsde zes personen, 
waarvan twee minderjarig. Zij waren 
bijzonder in hun sas met de drie vo-
gels die we konden tonen. Eén van 
de gasten was zelfs een ver familielid 
van de vermaarde Mees Toxopeus en 
liet zijn waardering voor ons werk 
blijken door een forse vrijwillige bij-
drage, waarvoor tiige dank. De wa-
ternimfen brachten overigens kort na 
hun vertrek een postduif aan, die 
op apegapen langs de weg had geze-
ten. Deze recupereert nu, in vrijheid 
rond het Glop verblijvend.
Kees en André

Donderdag 14 augustus 2014
Beter vangweer
Na dagen onstuimig weer nu einde-
lijk wat rustiger: een stuk minder 
wind en alleen aan het begin van de 
avond een buitje. Deze verbetering 
heeft direct invloed op de vangsten. 
Het vangt de hele dag aardig door en 
we eindigen op een respectabel aan-
tal van 74 vogels. Noemenswaardig 
waren de Houtsnip die we vanuit 
sectie 8 het dwarsnet van 3 injoe-
gen, een duo Gekraagde Roodstaar-
ten en acht Spotvogels, waarvan de 
helft nieuw geringd.
Kees en André

Vrijdag 15 augustus 2014
Een verdraaid leuk dagje
Deze dag start de familie Oosterbeek met een leuk aantal vogels. Als ik om 10.30 uur aankom hebben 

de heren en dame zo’n 20 zakjes bij zich. De teller 
staat dan op ca. 45 stuks, een heel leuke start. Na 
een rondje van twee vogels valt het helemaal stil 
met een aantal nulronden. Dan zitten er om 16.30 
uur gelukkig weer een paar vogels in het net, met 
daarbij een mooie Draaihals!!
Daarna weer rustig, elke ronde één of twee vo-
gels. Dit maakt het dagtotaal tot 63 vogels in 21 
soorten, 49 nieuw 13 terug. Bij de donkercontrole-
ronde haalden we zowaar een mooie Ransuil uit 
het net.  Leuk om op deze manier het eiland weer 
te mogen begroeten!!
Koos, Helma en Nadia

Dagvangst van 14 08 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Braamsluiper 1 1
Fitis 68 14
Gekraagde roodstaart 1 1
Grasmus 2 2
Graspieper 1 1
Heggemus 1 1
Houtsnip 1 1
Kleine karekiet 1 1
Koolmees 22 4
Merel 11 2
Pimpelmees 23 5
Roodborst 42 6
Spotvogel 44 8
Staartmees 5 5
Tjiftjaf 35 8
Tuinfluiter 13 4
Vink 3 3
Winterkoning 31 4

Zwarte roodstaart 1 1
Zwartkop 2 2

Totaal: 43 31
Aantal soorten:20

Dagverslag

74

6:00 Thijs, Bram & Kees Oosterbeek

Beter vangweer,
Na dagen onstuimig weer nu eindelijk wat rustiger: een stuk minder wind en alleen aan het begin van de avond een buitje. 
Deze verbetering heeft direct invloed op de vangsten. Het vangt de hele dag aardig door en we eindigen op een 
respectabel aantal van 74 vogels.
Noemenswaardig waren de houtsnip die we vanuit 8 het dwarsnet van 3 injoegen, een duo roodstaarten en 8 spotvogels, 
waarvan de helft nieuw geringd.

Van tot: Aanwezig:

donderdag 14 augustus 2014Nieuw: 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 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Boerenzwaluw 1 1
Braamsluiper 1 1
Fitis 21 3
Grasmus 1 1
Grauwe vliegenvanger 1 1
Heggemus 3 3
Kleine karekiet 1 1
Koolmees 21 3
Pimpelmees 2 2
Rietzanger 12 3
Spotvogel 1 1
Tjiftjaf 33 6
Tuinfluiter 2 2
Vink 4 5
Winterkoning 31 4

Totaal: 18 18
Aantal soorten:15

Dagverslag

37

6:00 22:00 Ardie en André D., later aangevuld met Kees, Thijs en Bram

Bussiness as usual

Vlak voor het licht wordt valt er al een kort maar fel buitje en levert de eerste ronde om 06:00 zoals verwacht niet veel op. 
De ochtend blijft afwisselend buiïg en droog, maar vanaf een uur of 11 mogen we spreken van een mooie zonnige dag, 
met redelijk wat wind.

In de ochtend kregen we bezoek van drie waternymphen en de middagse woensdagexcursie behelsde 6 personen, 
waarvan twee minderjarig. Zij waren bijzonder in hun sas met de drie vogels die we konden tonen. Eén van de gasten 
was zelfs een ver familielid van de vermaarde Mees Toxopeus en liet zijn waardering voor ons werk blijken door een forse 
vrijwillige bijdrage, waarvoor tiige dank. De waternymphen brachten overigens kort na hun vertrek een postduif aan, die 
op apegapen langs de weg had gezeten. Deze recupereert nu, in vrijheid rond het Glop verblijvend.

Van tot: Aanwezig:

donderdag 14 augustus 2014Nieuw: 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 16 augustus 2014
Een koffie met (koe)koek-dag
De dag start met een nulronde!! Daarna volgen 
rondjes met nul, een of twee vogels, echt een 
augustusdag!! Met zon, wind en af en toe een bui 
en veel tijd voor veel koffie en koek en ’s mid-
dags thee met... De meeste vogels bleven in de 
struiken zodat we alle tijd hadden voor discussië-
ren en fotograferen. Ook kregen we de tijd om 
uitgebreid te eten want ook toen een nulron-
de. De avondpiek bestond uit drie vogels. 21 to-
taal in 13 soorten 13 nieuw en 8 retour. We zijn 
benieuwd of de netten morgen niet alleen bol 
van de wind zullen staan. 
Koos, Helma en Nadia

Dagvangst van 15 08 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Boomkruiper 1 1
Bosrietzanger 1 1
Braamsluiper 2 2
Draaihals 1 1
Fitis 110 11
Gekraagde roodstaart 1 1
Goudhaantje 1 1
Grasmus 4 4
Heggemus 14 5
Kleine karekiet 1 1
Koolmees 2 2
Merel 1 1
Pimpelmees 4 4
Ransuil 1 1
Roodborst 13 4
Spotvogel 23 5
Staartmees 12 3
Tjiftjaf 17 8

Tuinfluiter 22 4
Winterkoning 1 1
Zanglijster 2 2

Totaal: 50 13
Aantal soorten:21

Dagverslag

63

6:00 22:00 Trio Oosterbeek, Nadiia Hijner en Koos van Ee

Een verdraaid leuk dagje.

Deze dag start de familie Oosterbeek met een leuk aantal vogels. Als ik om 10.30 uur aankom hebben de heren en dame 
zo'n 20 zakjes bij zich.
De teller staat dan op plm. 45 stuks, een hele leuke start. 
Na een rondje van twee vogels valt het helemaal stil met een aantal 0 ronden.
Dan zitten er om half 5 gelukkig weer een paar vogels in het net, met daarbij een mooie Draaihals!!
Daarna weer rustig, elke ronde 1 of 2 vogels. Dit maakt het dagtotaal tot 63 vogels in 21 soorten, 49 nieuw 13 terug.
Bij de donkercontroleronde haalden we zowaar een mooie Ransuil uit het net.

Leuk om op deze manier het eiland weer te mogen begroeten!! Koos, Helma en Nadia

Van tot: Aanwezig:

vrijdag 15 augustus 2014Nieuw: 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 08 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Bonte vliegenvanger 1 1
Fitis 12 3
Heggemus 1 1
Koekoek 1 1
Koolmees 1 1
Pimpelmees 1 1
Spotvogel 1 1
Tjiftjaf 12 3
Tuinfluiter 1 1
Vink 1 1
Winterkoning 32 5
Zanglijster 1 1
Zwartkop 1 1

Totaal: 13 8
Aantal soorten:13

Dagverslag

21

6:15 22:00 Nadia Hijner, Helma en Koos van Ee

Een koffie met koek(koek) dag

De dag start met een nulronde!! Darna volgen rondjes met 0, 1 of 2 vogels, echt een augustusdag!! Met zon, wind en af 
en toe een bui en veel tijd voor veel koffie en koek en smiddags thee met…. koekoek.
De meeste vogels bleven in de struiken zodat we alle tijd hadden voor discusieren en fotograveren.
Ook kregen we de tijd om uitgebreid te eten want ook toen een nulronde.
De avondpiek bestond uit 3 vogels. 21 totaal in 13 soorten 13 nieuw en 8 retour.
We zijn benieuwd of de netten morgen niet alleen bol van de wind zullen staan.

Mvg. Nadia, Helma en Koos

Van tot: Aanwezig:

zaterdag 16 augustus 2014Nieuw: 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 17 augustus 2014
(Zon)Herfstdag
Onze morgen begon met een frisse start van een winterkoninkje 
die gister als laatste door ons geringd was. Het weer kreeg al 
snel een herfsterig karakter en de netten stonden bol van de 
wind. De vogels bleven dan ook, op een enkele na, weg. Tijdens 
de middagexcursie viel een zware bui. De zeven gasten waren 
blij dat ze dicht bij de ringtafel een drietal vogels konden bewon-
deren. Deze mochten na de bui vertrekken. Vermeldenswaard is 
verder: Ook vandaag een Bonte Vliegenvanger. Verder sloeg door 
de regen de aardlekschakelaar een aantal malen uit waardoor de 

computer van slag was en en ging 
onze postduif aan de wandel over 
het toetsenbord zodat het schrijven 
van dit verslag een hele toer werd.  
In totaal ronden we de dag af met  
25 vogels, 12 nieuw, 13 retour in 12 
soorten! Al bij al een rustig dagje, 
genoeg tijd dus om een heerlijke ap-
peltaart te bakken en hier onder 
goed gezelschap van te genieten,   
fijne avond en tot morgen.
Nadia, Koos en Helma van Ee

Maandag 18 augustus 2014
Huilen, hemelse tranen...
...dat is wat deze dag kenmerkt. Elf 
mm is de oogst in de regenmeter als 
we opstaan, de buien komen in een 
regelmatig tempo over het eiland, 
geen vogels in de eerste ron-
den. Vanaf 8.30 uur even een droge 
periode en beginnen er enkele vogels 
te vliegen. Daarna weer hoosbuien 
met veel wind dus tussen 9.00 en 
12.00 uur de secties 0, 1 en 2 geslo-
ten vanwege wind, regen en elzen-
proppen. Weer zeven mm in de me-
ter erbij. De intensiteit van de buien 
nam in de loop van de dag gelukkig 
wat af, maar de vogels bleven in de struiken zitten. Slechts af en toe één in de netten.
Een avondpiekje van zes vogels met een Boerenzwaluw erbij, maakt de dag nog iets minder droevig. 
Verder zorgden twee Groenlingen voor nog wat extra kleur. Het dagtotaal komt op 20 vogels in 10 
soorten, 12 nieuw en 8 terug. Verder is de opknapbeurt van de buitenkant van het Glop gestart, 
waarvan bijgaand een impressie. 
Nadia, Koos en Helma van Ee

Dagvangst van 17 08 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Bonte vliegenvanger 1 1
Fitis 14 5
Heggemus 2 2
Kleine karekiet 11 2
Koolmees 1 1
Pimpelmees 1 1
Rietgors 2 2
Roodborst 1 1
Tjiftjaf 41 5
Tuinfluiter 2 2
Vink 1 1
Winterkoning 2 2

Totaal: 12 13
Aantal soorten:12

Dagverslag

25

6:15 22:00 Koos van Ee, Nadia Hijner en Helma van Ee

(Zon)Herfstdag

Onze morgen begon met een frisse start van een winterkoninkje die gister als laatste door ons geringd was.
Het weer kreeg al snel een herfsterig karakter en de netten stonden bol van de wind. De vogels bleven dan ook, op een 
enkele na, weg.
Tijdens de middagexcursie viel een zware bui. De 7 gasten waren blij dat ze dicht bij de ringtafel een drietal vogels 
konden bewonderen. Deze mochten na de bui vertrekken.
Vermeldenswaard is verder: Ook vandaag een Bonte Vliegenvanger. Verder sloeg door de regen de aardlekschakelaar 
een aantal malen uit waardoor de computer van slag was en en ging onze postduif aan de wandel over het toetsenbord 
zodat het schrijven van dit verslag een hele toer werd.
In totaal ronden we de dag af met 25 vogels, 12 nieuw, 13 retour in 12 soorten!

Al bij al een rustig dagje, genoeg tijd dus om een heerlijke appeltaart te bakken en hier onder goed gezelschap van te 
genieten,

fijne avond en tot morgen,

groetjes Nadia, Koos en Helma van Ee

Van tot: Aanwezig:

zondag 17 augustus 2014Nieuw: 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 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Boerenzwaluw 1 1
Fitis 13 4
Groenling 2 2
Heggemus 1 1
Kleine karekiet 12 3
Rietgors 1 1
Rietzanger 1 1
Spotvogel 1 1
Tjiftjaf 32 5
Winterkoning 1 1

Totaal: 12 8
Aantal soorten:10

Dagverslag

20

6:15 22:00 Nadia Hijner. Koos en Helma van Ee

Huilen, hemelse tranen, dat is wat deze dag kenmerkt.

11 mm is de oogst in de regenmeter, de buien komen in een regelmatig tempo over het eiland, geen vogels in de eerste 
ronden.
Vanaf 8.30 uur even een droge periode en beginnen er enkele vogels te vliegen.Daarna weer hoosbuien met veel wind 
dus vanaf 9-12 uur sectie 0,1 en 2 gesloten vanwege wind, regen en elzenproppen. Weer 7 mm in de meter.
De intensiteit van de buien nam in de loop van de dag gelukkig wat af maar, de vogels bleven in de struiken zitten. 
Slechts af en toe een vogel.
Een avondpiekje van 6 vogels met een boerenzwaluw erbij, maakt de dag nog iets minder droevig. Verder zorgden 2 
groeningen voor nog wat extra kleur.
Het dagtotaal komt op 20 vogels in 10 soorten, 12 nieuw en 8 terug.
Verder is de opknapbeurt van de buitenkant van het Glop gestart.

Mvg Nadia, Helma en Koos

Van tot: Aanwezig:

maandag 18 augustus 2014Nieuw: 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 19 augustus 2014
Aladin-wolken aan de lucht en rust in 
het Glop
Vier Roodborsten en een winterko-
ning in de eerste ronde. Ook in de 
volgende ronde enkele vogels en 
daarna wordt het weer ernstig 
stil. De tijd maar besteed aan wat 
hovenierswerk: snoeien en het maai-
en van de baan. Een paar vogels 
konden het kabaal niet aanhoren en 
vlogen in het net, waaronder een 
Waterral! De eerste van dit sei-
zoen. Aan het begin van de middag 
kwam er wat meer geluid in het ter-
rein en volgden een paar ronden met 
vijf of zes vogels. Daarna barste de 
buientrein weer los en was het ge-
daan met de vangsten. De slotronde 
leverde nog zes vogels op. Dit brengt 
ons dagtotaal op 40 in 15 soorten,  
23 vers en 17 terug. We hebben 
mindere dagen gehad. 
Nadia, Koos en Helma van Ee

Dagvangst van 19 08 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Boerenzwaluw 1 1
Fitis 25 7
Grasmus 2 2
Heggemus 1 1
Kleine karekiet 1 1
Koolmees 3 3
Merel 1 1
Pimpelmees 11 2
Rietzanger 11 2
Roodborst 14 5
Spotvogel 12 3
Tjiftjaf 34 7
Vink 1 1
Waterral 1 1
Winterkoning 3 3

Totaal: 23 17
Aantal soorten:15

Dagverslag

40

6:30 22:00 Nadia Hijner, Helma en Koosvan Ee

Aladin-wolken aan de lucht en rust in het glop.

4 roodborsten en een winterkoning in de eerste ronde. Ook in de volgende ronde enkele vogels en daarna wordt het weer 
ernstig stil. De tijd maar besteed aan wat hovenierswerk; snoeien en het maaien van de baan. Een paar vogels konden 
het kabaal niet aanhoren en vlogen in het net, waaronder een Waterral! De eerste van dit seizoen.
Aan het begin van de middag werd het wat meer geluid in het terrein en volgden een paar ronden met 5-6 vogels. Daarna 
barste de buientrein weer los en was het gedaan met de vangsten.
De slotronde leverde nog 6 vogels op. Dit brengt ons dagtotaal op 40 in 15 soorten, 23 vers en 17 terug. We hebben 
mindere dagen gehad.

Mvg Nadia Hijner, Helma en Koos van Ee

Van tot: Aanwezig:

dinsdag 19 augustus 2014Nieuw: 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 20 augustus 2014
Koelkast,
zo voelt het aan als we buiten ko-
men, alles drupt nog van het vocht 
en de regenmeter geeft 6 mm van 
de afgelopen nacht. In de eerste 
ronden: twee Grauwe vliegenvangers 
en een Gekraagde Roodstaart. De 
vogels vliegen in een trage regel-
maat in de netten.
Verder een door 12 personen be-
zochte excursie. Zij mochten getuige 
zijn van het ringen van een drietal 
mezensoorten en sponsorden zij vijf 
ringstrengen. Nadia heeft vanmiddag 
het eiland verlaten en ook met de 
vogels werd het rustig. Gelukkig is 
de Calidris-ploeg gearriveerd op het 
eiland zodat eventuele hulp gewaar-

borgd is. De verbouw van het Glop vordert in een gestaag tempo. Door de bouwactiviteiten is er wel 
wat meer reuring rond het Glop en dit zal nog wel enkele weken doorgaan. Een bui regen zorgde voor 
een minimale avondspits van drie vogels. In de slotronde weer twee zwaluwen, die hun hoogteradar uit 
hadden staan en daardoor in de bovenste baan van een net ble-
ven steken. Totaal 45 vogels, 29 nieuw en 16 retour, in 14 soor-
ten. 
Koos en Helma van Ee

Donderdag 21 augustus 2014
Van alles wat
Druppels en vrolijke gepiep is hetgeen ik hoor als ik buiten kom. 
Een aantal buien met een totaal van 8 mm. Zorgt ervoor dat de 
paden, ondanks de zandlaag toch een beetje drassig aanvoelen. 
De eerste ronden kunnen niet op de sloffen gelopen worden en 
leveren een tiental vogels op. Om 8.30 uur komt Symen Deuze-
man de taak waarnemen zodat ik mijn energie op het wad kwijt 
kan. Veel vliegactiviteit is er niet. De nulronden worden afgewis-
seld door ronden met één of enkele vogels. Symen besteedt zijn 
tijd aan het vervangen van het net aan het einde van de scha-
penwei en het controleren van de Calidris-netten. Om 17.00 uur 
neem ik de taak weer over en tref in het vervangen net een 
Sperwer aan. Verder nog een aantal ronden van een paar vo-
gels. We besluiten de dag met een BBQ met de Calidris-ploeg. 

Dagvangst van 20 08 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Boerenzwaluw 2 2
Fitis 46 10
Gekraagde roodstaart 1 1
Grasmus 1 1
Grauwe vliegenvanger 2 2
Heggemus 1 1
Koolmees 2 2
Pimpelmees 26 8
Rietgors 1 1
Roodborst 32 5
Spotvogel 21 3
Staartmees 2 2
Tjiftjaf 31 4
Tuinfluiter 12 3

Totaal: 29 16
Aantal soorten:14

Dagverslag

45

6:30 22:00 Nadia Hijner, Helma en Koos van Ee

Koelkast, zo voelt het aan als we buiten komen, alles drupt nog van het vocht en de regenmeter geeft 6 mm. Van de 
afgelopen nacht.
In de eerste ronden, 2 Grauwe Vliegenvangers en een Gekraagde Roodstaart. De voges vliegen in een trage regelmaat in 
de netten. Verder, een door twaalf personen bezochte excursie. Zij mochten getuige zijn van het ringen van een drietal 
mezensoorten.
Nadia heeft vanmiddag het eiland verlaten en ook met de vogels werd het rustig.
De verbouw van het Glop vordert in een gestaag tempo.
Een bui regen zorgde voor een minimale avondspits van drie vogels. In de slotronde weer twee zwaluwen, die hun 
hoogteradar uit hadden staan en daardoor in de bovenste baan van een net bleven steken.
Totaal 45 vogels, 29 nieuw en 16 retour, in 14 soorten.

Mvg Koos en Helma van Ee

Van tot: Aanwezig:

woensdag 20 augustus 2014Nieuw: 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 avondpiek bestaat uit vier vogels 
met in de controleronde een Hout-
snip. Het totaal komt op 33 vogels, 
24 vers en 9 retour in 15 soorten. 
Symen en Koos

Vrijdag 22 augustus 2014
Huilen met de pet op
Dit waren de eerste woorden van 
een van de bouwvakkers die aan het 
werk zijn aan het Groene Glop. Door 
al de regen en het bouwverkeer is 
ons toegangspad veranderd in een 
rij/glijbaan, die op een militair oe-
fenterrein niet zou misstaan. Al tij-
dens de eerste ronde begint het 
weer te regenen. In deze ronde twee 
vogels en daarna heeft de dag een 

constant verloop: buien gevolgd door een paar uur droog en dan 
weer een bui. Totaal 3 mm aan het einde van de dag. Het aantal 
nulronden is groter dan de ronden met één of twee vogels. Ook 
deze dag komt Symen mij vanaf 13.00 uur aflossen zodat ik mij 
krachten op het wad kan inzetten in de voorbereiding van een 
Calidris-vangactie en ’s avonds met Helma kan gaan eten in het 
dorp. Ook hij maakt de nodige kilometers zonder vogels. Totaal 

14 vogels in 7 soorten, 9 vers 5 re-
tour. Het was een goede dag voor de 
eetlust en loopspierontwikkeling.
Symen, Helma en Koos

Week 35

Zaterdag 23 augustus 2014
Druppelen en nog eens druppelen op 
de wisseldag
Weer zit er 7 mm regen in de meter 
van afgelopen nacht. En ook voor de 
eerste ronde valt er weer een bui. 
Vandaag is de officiële wisseldag, die 
gepaard gaat met mooie zonnige pe-
riodes en dan opeens weer korte he-
vige buien. Er lijkt wel sprake van 
enige aankomst, in de ochtenduren 
werden ruim dertig vogels gevangen, 

Dagvangst van 21 08 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Fitis 13 4
Gekraagde roodstaart 2 2
Grasmus 3 3
Heggemus 1 1
Houtsnip 1 1
Koolmees 1 1 2
Pimpelmees 13 4
Roodborst 1 1
Sperwer 1 1
Spotvogel 1 1
Staartmees 1 1
Tjiftjaf 14 5
Tuinfluiter 1 1
Winterkoning 2 2
Zwartkop 13 4

Totaal: 24 8
Aantal soorten:15

Dagverslag

1 33

6:30 22:00 Helma en Koos van Ee, Symen Deuzeman

Van alles wat.
Druppels en vrolijke gepiepep is hetgeen ik hoor als ik buiten kom. Een aantal buien met een totaal van 8 mm. Zorgt 
ervoor dat de paden, ondanks de zandlaag toch een beetje drassig aanvoelen. De eerste ronden kunnen niet op de 
sloffen gelopen worden en leveren een tiental vogels op. Om 8.30 uur komt Symen Deuzeman de taak waarnemen zodat 
ik mijn energie op het wad kwijt kan. Veel vliegactiviteit is er niet. De nulronden worden afgewisseld door ronden met 1 of 
enkele vogels. Symen gebruikt zijn tijd aan het vervangen van het net aan het einde van de schapenwei en het 
controleren van de Caidrisnetten. Om 17.00 uur neem ik de taak weer over en tref in het vervangen net een sperwer aan. 
Verder nog een aantal ronden van een paar vogels. We besluiten de dag met een BBQ met de calidrisploeg. De 
avondpiek bestaat uit 4 vogels met in de controleronde een houtsnip. Het totaal komt op 33 vogels, 24 vers en 9 retour in 
15 soorten.

Mvg Symen en Koos

Van tot: Aanwezig:

donderdag 21 augustus 2014Nieuw: 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 22 08 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Blauwborst 2 2
Fitis 11 2
Grasmus 1 1
Heggemus 11 2
Kleine karekiet 1 1
Tjiftjaf 3 3
Tuinfluiter 12 3
Vernietigd 1

Totaal: 9 5
Aantal soorten:8

Dagverslag

15

6:30 22:00 Koos en Helma van Ee

Huilen met de pet op.

Dit waren de eerste woorden van een van de bouwvakkers die aan het werk zijn aan het Groene Glop.
Door al de regen en het bouwverkeer is ons toegangspad veranderd in een (Rij)glijbaan, dat op een militair oefenterrein 
niet zou misstaan.
Al tijdens de eerste ronde begint het weer te regenen. In deze ronde 2 vogels en daarna heeft de dag een constant 
verloop: buien gevolgd door een paar uur droog en dan weer een bui.
Totaal 3mm. Aan het einde van de dag.
Het aantal nul ronden is groter dan de ronden met 1 of 2 vogels.
Ook dez dag komt Symen mij vanaf 13.00 uur aflossen zodat ik mij krachten op het wad kan inzetten in de voorbereiding 
van een Calidrisvangactie en 's avonds met Helma kan gaan eten in het dorp..
Ook hij maakt de nodige kilometers zonder vogels.
Totaal 14 vogel in 7 soorten, 9 vers 5 retour. Het was een goede dag voor de eetlust en loopspierontwikkeling.

Mvg Symen, Helma en Koos.

Van tot: Aanwezig:

zaterdag 23 augustus 2014Nieuw: 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 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Braamsluiper 1 1
Buizerd 1 1
Fitis 25 7
Grasmus 1 1

Grauwe vliegenvanger 1 1
Groenling 1 1
Heggemus 2 2
Kleine karekiet 22 4
Koolmees 37 10
Pimpelmees 51 6
Staartmees 1 1
Tjiftjaf 34 7

Tuinfluiter 2 2
Vink 1 1
Winterkoning 2 2
Zwartkop 1 1

Totaal: 27 21
Aantal soorten:16

Dagverslag

48

6:30 22:00 Koos van Ee, Symen Deuzeman en Kees Oosterbeek

Druppelen en nog eens druppelen op de wisseldag.

Weer zit er 7 mm. regen in de meter van afgelopen nacht. En ook voor de eerste ronde valt er weer een bui. Vandaag is 
de officiele wisseldag, die gepaard gaat met mooie zonnige periode en dan opeens weer korte hevige buien. Er lijkt wel 
sprake van enige aankomst, in de ochtenduren werden ruim dertig vogels gevangen, met hele aardige soorten zoals 
Braamsluiper, Groenling en een terugvangst van een Grauwe Vliegenvanger.

De overdracht vond plaats rond 12:00 uur, Kees en Symen nemen het over van Koos en Helma, die laatste is met de 
boot weer naar de vaste wal vertrokken. Een drukke middag volgt qua activiteiten. De Calidris-ploeg is druk doende op 
het wad met het opbouwen van de tent en netsecties. Dit alles met de meest prachtige luchten, waar af en toe een 
bliksemschicht in de horizon verschijnt en soms een fel buitje. Op het Glop blijft het heel rustig, het hoogtepunt bestaat uit 
de vangst van een Buizerd in de ronde van 19:00 uur. De oogst van vandaag is 14 mm in de regenmeter.
Al met al een leuke vangdag met 27 verse vogels en 21 terugmeldingen.

Groeten vanuit het Glop!

Van tot: Aanwezig:

zaterdag 23 augustus 2014Nieuw: 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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met hele aardige soorten zoals Braamsluiper, Groenling en een terugvangst van een Grauwe Vliegen-
vanger. De overdracht vond plaats rond 12.00 uur, Kees en Symen nemen het over van Koos en Helma, 
de laatste is met de boot weer naar de vaste wal vertrokken. Een drukke middag volgt qua activiteiten. 
De Calidris-ploeg is druk doende op het wad met het opbouwen van de tent en netsecties. Dit alles met 
de meest prachtige luchten, waar af en toe een bliksemschicht in de horizon verschijnt en soms een fel 
buitje. Op het Glop blijft het heel rustig, het hoogtepunt bestaat uit de vangst van een Buizerd in de 
ronde van 19.00 uur. De oogst van vandaag is 14 mm in de regenmeter, en 27 verse vogels en 21 te-
rugmeldingen. Al met al een leuke vangdag.
Symen, Helma en Koos

Zondag 24 augustus 2014
Wisselvallig
De vangsten waren net zo wisselval-
lig als het weer. Rondjes met veel 
vogels wisselden af met nul-rondjes 
zoals zonnige periodes werden afge-
wisseld met stevige buien. In de 
ochtend aardig wat vogels, maar na 
elf uur viel het stil. Iets voor tweeën 
gelukkig toch weer twee vogels, zo-
dat we de tien excursiegangers wat 
konden laten zien. In de namiddag 
volgenden nog een paar goede rond-
jes wat het dagtotaal op 60 vogels 
bracht. Geen bijzonderheden, maar 
de toenemende vangsten, waarvan 
bijna driekwart ongeringd is en en-
kele Fitissen met trekvet lijken er op 
te duiden dat er wat in beweging is.
Kees, Symen en Calidris

Maandag 25 augustus 2014
De wind waait uit de goede hoek
De wind is gedraaid naar het oosten 
en dat schept natuurlijk verwachtin-
gen. Hier komt echter niets van uit, 
want de vangst lijkt wat betreft sa-
mensteling en omvang een kopie van 
die van gister, zij het met een hoger 
aandeel terugvangsten. Fitissen en 
Tjiftjaffen zijn weer de hoofdmoot. 
Bij de Fitissen weer een aantal klaar 
voor vertrek, zonder rui en met vet, 
terwijl bij de tjiffen nog een opval-
lend groot aandeel nauwelijks vol-
groeide jongen zit. De ‘Niet Van Ons’ 
is een adulte Tjiftjaf met vleugelrui, 
met een voor ons onbekende Neder-

landse ring. De Calidrianen maken zich ’s avonds op voor hun eerste vangnacht, deels op hun vaste 
plek bij de derde slenk en deels met een experimentele ‘kwartelopstelling’ voor Steenlopers op het Rif. 
De weersomstandigheden lijken ideaal, dus we zijn erg benieuwd.
Kees, Symen en Calidris

Dinsdag 26 augustus 2014
Herfst met blaadjes, een winderige start met de wind uit het oosten
Het werd een vangdag met afwisselend ronden met enkele vogels en een aantal nulronden. Er was 
weer veel activiteit in en rond het Glop: de bouwers bouwden verder. Wij liepen onze rondjes. De Cali-
drisploeg druppelde in de loop van de middag weer binnen om allerlei dingen voor te bereiden voor de 
komende nachtvangst, weer op twee fronten. Verder werden er netten uitgezocht, kleurringen gemaakt 

Dagvangst van 24 08 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Braamsluiper 1 1
Fitis 413 17
Grasmus 1 1
Grauwe vliegenvanger 1 1
Heggemus 1 1
Kleine karekiet 4 4
Koolmees 11 2
Pimpelmees 24 6
Rietzanger 1 1
Roodborst 11 2
Spotvogel 12 3
Staartmees 5 5
Tjiftjaf 212 14
Winterkoning 1 1
Zwartkop 1 1

Totaal: 43 17
Aantal soorten:15

Dagverslag

60

6:30 22:00 Kees, Symen en Calidris

Wisselvallig

De vangsten waren net zo wisselvallig als het weer. Rondjes met veel vogels wisselde af met nul-rondjes zoals zonnige 
periodes werden afgewisseld met stevige buien. In de ochtend aardig wat vogels, maar na 11 uur viel het stil. Iets voor 
tweeen gelukkig toch weer twee vogels, zodat we de tien excursiegangers wat konden laten zien. In de namiddag 
volgenden nog een paar goede rondjes wat het dagtotaal op 60 vogels bracht.
Geen bijzonderheden, maar de toenemende vangsten, waarvan bijna driekwart ongeringd is en enkele fitissen met trekvet 
lijken er op te duiden dat er wat in beweging is.

Van tot: Aanwezig:

maandag 25 augustus 2014Nieuw: 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 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Braamsluiper 2 2
Fitis 111 12
Grasmus 1 1
Heggemus 21 3
Kleine karekiet 1 1
Koolmees 2 2
Pimpelmees 44 8
Roodborst 33 6
Staartmees 2 2
Tjiftjaf 69 1 16
Tuinfluiter 1 1
Winterkoning 2 2
Zwartkop 3 3

Totaal: 38 20
Aantal soorten:13

Dagverslag

1 59

6:30 22:00 Symen, Kees en Calidris

De wind is gedraaid naar het oosten en dat schept natuurlijk verwachtingen. Hier komt echter niets van uit, want de 
vangst lijkt wat betreft samensteling en omvang een kopie van die van gister, zij het met een hoger aandeel 
terugvangsten. Fitissen en tjiftjaffen zijn weer de hoofdmoot. Bij de fitissen weer een aantal klaar voor vertrek, zonder rui 
en met vet, terwijl bij de tjiffen nog een opvallend groot aandeel nauwelijks volgroeide jongen zit. De NVO is een adulte 
tjiftjaf met vleugelrui, met een voor ons onbekende Nederlandse ring.
De Calidrianen maken zich 's avonds op voor hun eerste vangnacht, deels op hun vaste plek bij de derde slenk en deels 
met een experimentele 'kwartelopstelling' voor steenlopers op het Rif. De weersomstandigheden lijken ideaal, dus we zijn 
erg benieuwd.

Van tot: Aanwezig:

dinsdag 26 augustus 2014Nieuw: 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 tussendoor natuurlijk de rondjes 
gelopen. Vandaag een leuk sortiment 
aan vogels; Gekraagde Roodstaart, 
Bonte Vliegenvanger en nog steeds 
Spotvogels. Verder zijn de kisten 
naast de ringtafel verwijderd en zul-
len we waarschijnlijk morgen ook de 
ringtafel tijdelijk verplaatsen. Dit om 
de bouwers de ruimte te geven ook 
deze kant te vernieuwen. De dag 
kwam uit op totaal 42 vogels in 18 
soorten. 31 vers en 11 retour. 
Kees Oosterbeek, Symen Deuzeman 
en Koos van Ee

Woensdag 27 augustus 2014
Summer returns!
De ochtendperiode werd waargeno-
men door Ardie. De Calidris-ploeg 
had een mooie vangnacht op het 
wad achter de rug en Kees was de 
hele dag voor andere werkzaamhe-
den op de kwelder bezig. In de och-
tend werd er leuk gevangen. Elke 
ronde wel een paar vogels, waaron-
der een Bonte Vliegenvanger en een 
drietal Spotvogels. Om 12 uur stond 
de teller al op 26 en namen Symen 
en Koos het over van Ardie. De ex-
cursie bestond uit vier volwassenen, 
Duitsers in dit geval, zodat die half 
in het Engels en Duits werd gehou-
den. Het waren zeer geïnteresseerde 
mensen, die ons werk sponsorden 
met één ringstreng. Tijdens de ex-
cursie was het zeer rustig met de 
vangsten, toch konden we enkele 
vogels laten zien. Het was verder 
een prachtige zonnige dag. In de 
avond werden de netten weer op 
scherp gezet op het wad voor een 
nieuwe vangnacht. In totaal werden 
38 verse vogels gevangen en 9 te-
rugmeldingen verdeeld over 14 soor-
ten.
Ardie Noorman, Symen Deuzeman, 
Kees Oosterbeek en Koos van Ee

Donderdag 28 augustus 2014
Verse aanvoer!
’s Ochtends een mooie ochtendpiek, 
waaronder twee Bonte en een Grau-
we Vliegenvanger en een gekraagde 
roodstaart. Vanaf het middaguur ne-
men de vangsten gestaag af.  ’s 
Avonds nog een leuk avondpiekje, 
met twee Grauwe Vliegenvangers en 
een Spotvogel. Speciaal voor de tim-
merlieden hadden we een terug-

Dagvangst van 26 08 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Bonte vliegenvanger 2 2
Fitis 5 5
Gekraagde roodstaart 1 1
Grasmus 2 2
Heggemus 11 2
Kleine karekiet 1 1
Koolmees 2 2
Pimpelmees 1 1
Rietgors 2 2
Rietzanger 1 1
Roodborst 24 6
Spotvogel 11 2
Staartmees 1 1
Tjiftjaf 26 8
Tuinfluiter 11 2
Winterkoning 2 2
Zanglijster 1 1
Zwartkop 1 1

Totaal: 31 11
Aantal soorten:18

Dagverslag

42

7:00 22:00 Symen, Kees en Calidris

Herfst met blaadjes, een winderige start met de wind uit het oosten.

Het werd een vangdag met afwisselend ronden met enkele vogels en een aantal nul ronden.
Er was weer veel activiteit in en rond het Glop; De bouwers bouwden verder. Wij liepen onze rondjes. De Calidrisploeg 
druppelde in de loop van de middag weer binnen om allerlei dingen voor te bereiden vvoor de komende nachtvangst, 
weer op twee fronten. Verder werden er netten uitgezocht, kleurringen gemaakt en tussendoor natuurlijk de rondjes 
gelopen. Vandaag een leuk sortiment aan vogels; Gekraagde Roodstaart, Bonte Vliegenvanger en nog steeds Spotvogels.
Verder zijn de kisten naast de ringtafel verwijderd en zullen we ws. morgen ook de ringtafel tijdelijk verplaatsen. Dit om de 
bouwers de ruimte te geven ook deze kant te vernieuwen.

De dag kwam uit op totaal 42 vogels in 18 soorten. 31 vers en 11 retour.

Mvg Kees Oosterbeek, Symen Deuzeman en Koos van Ee.

Van tot: Aanwezig:

woensdag 27 augustus 2014Nieuw: 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 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Bonte vliegenvanger 3 3
Fitis 112 13
Gekraagde roodstaart 1 1
Grasmus 1 1
Grauwe vliegenvanger 1 1
Heggemus 2 3
Kleine karekiet 22 4
Pimpelmees 2 2
Roodborst 12 3
Spotvogel 3 3
Tjiftjaf 14 5
Tuinfluiter 3 3
Winterkoning 22 5
Zwartkop 2 2

Totaal: 38 9
Aantal soorten:14

Dagverslag

49

7:00 22:00 Ardie Noorman, Symen Deuzeman, Kees Oosterbeek en Koos van Ee

Summer returns!

De ochtendperiode werd waargenomen door Ardie. De Calidris-ploeg had een mooie vangnacht op het wad achter de rug 
en Kees was de hele dag voor andere werkzaamheden op de kwelder bezig. In de ochtend werd er leuk gevangen. Elke 
ronde wel een paar vogels, waaronder een Bonte Vliegenvanger en een drietal Spotvogels. Om 12 uur stond de teller al 
op 26 en namen Symen en Koos het over van Ardie. De excursie bestond uit vier volwassenen, Duitsers in dit geval, 
zodat die half in het Engels en Duits werd gehouden. Het waren zeer geïnteresseerde mensen, die ons werk sponsorden 
met één ringstreng. Tijdens de excursie was het zeer rustig met de vangsten, toch konden we enkele vogels laten zien. 
Het was verder een prachtige zonnige dag. In de avond werden de netten weer op scherp gezet op het wad voor een 
nieuwe vangnacht.
In totaal werden 38 verse vogels gevangen en 9 terugmeldingen verdeeld over 14 soorten,

Groeten vanuit het Glop!

Van tot: Aanwezig:

donderdag 28 augustus 2014Nieuw: 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 28 08 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Bonte vliegenvanger 2 2
Fitis 219 21
Gekraagde roodstaart 1 1
Grasmus 1 1
Grauwe vliegenvanger 3 3
Grote bonte specht 1 1
Koolmees 32 5
Merel 2 2
Pimpelmees 43 7
Roodborst 21 3
Spotvogel 1 1
Staartmees 17 8
Tjiftjaf 212 14
Tuinfluiter 11 2
Winterkoning 22 4
Zwartkop 12 12

Totaal: 68 19
Aantal soorten:16

Dagverslag

87

7:00 22:00 Kees, Symen en André

Verse aanvoer!

's Ochtends een mooie ochtendpiek, waaronder twee Bonte en een Grauwe Vliegenvanger en een gekraagde roodstaart. 
Vanaf het middaguur nemen de vangsten gestaag af. 's Avonds nog een leuk avondpiekje, met twee Grauwe 
Vliegenvangers en een Spotvogel. Speciaal voor de timmerlieden hadden we een terugvangst van een Grote Bonte 
Specht, die zich duidelijk liet horen. Aan het einde van de middag zijn de spullen weer van het wad afgehaald door de 
Calidris-ploeg en opgeborgen voor een volgende periode eind september. André hield de wacht op het Glop. 
Het werd een erg leuke vangdag, met duidelijk verse aankomst, vogels met trekvet (vooral Fitis) en een mooi eindtotaal 
van 87 vogels.

Groeten vanuit het Glop!

Van tot: Aanwezig:

donderdag 28 augustus 2014Nieuw: 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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vangst van een Grote Bonte Specht, die zich duidelijk liet horen. Aan het einde van de middag zijn de 
spullen weer van het wad afgehaald door de Calidris-ploeg en opgeborgen voor een volgende periode 
eind september. André hield de wacht op het Glop. Het werd een erg leuke vangdag, met duidelijk ver-
se aankomst, vogels met trekvet (vooral Fitis) en een mooi eindtotaal van 87 vogels. 
Kees, Symen en André

Vrijdag 29 augustus 2014
The Day After
De rust is wedergekeerd in het Glop. 
De vangst is gereduceerd met 50% 
ten opzichte van de dag ervoor. Het 
was een prachtige zonnige dag met 
per ronde enkele vogels. De variatie 
aan verschillende soorten was wel 
erg leuk, met enkele Bonte Vliegen-
vangers, Grauwe Vliegenvanger en 
alweer de 120e Spotvogel (81 vers 
en 39 terug) voor dit seizoen! Aan 
het einde van de middag nam André 
waar op het Glop, toen Kees en Sy-
men nog werkzaamheden hadden op 
de kwelder. Ardie kwam nog langs op 

de koffie. De werklieden van Dijkstra gaan ge-
staag door met de restauratie van het Glop. In-
middels is begonnen met de sloop van de ach-
terzijde van het gebouw, dat gerenoveerd moet 
worden. De eindstand bleef steken op 31 verse 
vogels en 12 terugmeldingen, waarvan twee 
vreemde vogels. 
Kees, Symen en André

Week 36
Zaterdag 30 augustus 2014
Wisseldag
Kees en Symen geven de ringtang over aan Jos, André, Ingrid en Kees Verhoef. Af en toe een licht bui-
tje, meestentijds droog. Weinig vogels, waaronder deze Bonte Vliegenvanger en Spotvogel.
Jos en André et al.

Dagvangst van 29 08 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Bonte vliegenvanger 3 3
Fitis 28 10
Grauwe vliegenvanger 1 1
Kleine karekiet 11 2
Pimpelmees 1 1
Roodborst 2 2
Spotvogel 1 1
Staartmees 1 1
Tjiftjaf 39 1 13
Winterkoning 12 3
Zwartkop 24 6

Totaal: 31 10
Aantal soorten:11

Dagverslag

2 43

7:00 22:00 Kees Oosterbeek, Symen Deuzeman & André Duiven

The Day After

de rust is weder gekeerd in het glop. De vangst is gereduceerd met 50% ten opzichte van de dag ervoor. Het was een 
prachtige zonnige dag met per ronde enkele vogels. De variatie aan verschillende soorten was wel erg leuk, met enkele 
Bonte Vliegenvangers, Grauwe Vliegenvanger en alweer de 120ste Spotvogel (81 vers en 39 terug) voor dit seizoen!
Aan het einde van de middag nam André waar op het Glop, toen Kees en Symen nog werkzaamheden hadden op de 
kwelder. Ardie kwam nog langs op de koffie.
De werklieden van Dijkstra gaan gestaag door met de restauratie van het Glop. Inmiddels is begonnen met de sloop van 
de achterzijde van het gebouw, dat gerenoveerd moet worden.
De eindstand bleef steken op 31 verse vogels en 12 terugmeldingen, waarvan twee vreemde vogels.

Groeten vanuit het Glop!

Van tot: Aanwezig:

zaterdag 30 augustus 2014Nieuw: 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 31 augustus 2014
Rustig dagje
Afgelopen nacht regende het zwaar 
zo tussen 1 en 3 uur, maar bij het 
licht worden was het droog. De eer-
ste ronde was veelbelovend (12 vo-
gels) maar daarna begon een peri-
ode met pittige buien afgewisseld 
door droge perioden waardoor de 
vangsten stagneerden. Er werden 
geen excursiedeelnemers doorge-
beld, en dat klopte, er kwam nie-
mand opdagen. Om 14.30 was de 
buiïgheid voorbij en werd het droog 
en zonnig, maar veel leverde dat niet 
meer op.
Jos en André et al.

Maandag 1 september 2014
Drukke dag
Niet zo zeer met vogels als wel met 
komen en gaan van de bouwers van 
Dijkstra, Ardie en Kooistra, Gerard 
Glerum, Ardie en Gea, dochter van 
Visser met vriendinnetje met een 
meeuw, en de marechaussee (twee 
man). Verder weinig opmerkelijks, 
een aardig eerste rondje en een aar-
dig beginvandeavondrondje.  
Jos en André et al.

Dagvangst van 30 08 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Bonte vliegenvanger 1 1

Fitis 18 9

Heggemus 1 1

Kleine barmsijs 1 1

Pimpelmees 31 4

Rietzanger 1 1

Spotvogel 1 1

Staartmees 3 3

Tjiftjaf 32 5

Winterkoning 1 1

Zwartkop 12 3

Totaal: 20 10
Aantal soorten:11

Dagverslag

30

7:00 22:00 Kees Oosterbeek, Symen Deuzeman, opgevolgd door Jos en André

Wisseldag
Kees en Symen geven de ringtang over aan Jos, André, Ingrid en Kees Verhoef. Af en toe een licht buitje, meestentijds 
droog. Weinig vogels. 
Groet, Jos en André et al.

Van tot: Aanwezig:

zondag 31 augustus 2014Nieuw: 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 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Braamsluiper 2 2

Fitis 11 2

Grasmus 3 3

Grauwe vliegenvanger 1 1

Heggemus 1 1

Kleine karekiet 2 2

Pimpelmees 3 3

Rietgors 11 2

Roodborst 4 4

Spotvogel 1 1

Staartmees 1 1

Tjiftjaf 13 4

Tuinfluiter 2 2

Zwartkop 3 3

Totaal: 23 8
Aantal soorten:14

Dagverslag

31

7:15 22:00 Jos van de Staaij, André van Loon, Ingrid de Nobel & Kees Verhoef

Afgelopen nacht regende het zwaar zo tussen 1 ne 3 uur, mar bij het licht worden was het droog. De eerste ronde was 
veelbelovend (12 vogels) maar daarna begon een periode met pittige buien afgewisseld door droge perioden waardoor de 
vangsten stagneerden. Er werden geen excursiedeelnemers doorgebeld, en dat klopte, er kwam niemand opdagen. Om 
14.30 was de buiigheid voorbij en werd het droog en zonnig, maar veel leverde dat niet meer op.
Groet, André en Jos et al.

Van tot: Aanwezig:

maandag 1 september 2014Nieuw: 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 09 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Fitis 3 3

Goudhaantje 1 1

Heggemus 1 1

Kleine karekiet 3 3

Koolmees 33 6

Pimpelmees 32 5

Roodborst 1 1

Spotvogel 1 1

Staartmees 12 3

Tjiftjaf 45 9

Tuinfluiter 2 2

Winterkoning 1 1

Totaal: 25 11
Aantal soorten:12

Dagverslag

36

7:15 22:00 Jos van de Staaij, André van Loon, Ingrid de Nobel & Kees Verhoef

Drukke dag
Niet zo zeer met vogels als wel met komen en gaan van de bouwers van Dijkstra, Ardie en Kooistra, Gerard Glerum, 
Ardie en Gea, dochter van Visser met vriendinnetje met een meeuw, de marechausee (twee man).
Verder weinig opmerkelijks, een aardig eerste rondje en een aardig beginvandeavondrondje.
Groet van André en Jos et al.

Van tot: Aanwezig:

dinsdag 2 september 2014Nieuw: 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 2 september 2014
Toch wat spetters?
De dag begint bewolkt en er komen 
zelfs wat onverwachte kleine mini-
buitjes over. De trekgolfjes lijken ook 
vandaag weer Schier te passeren. De 
dag sukkelt voort. Om 19.00 uur 
vangen we Pimpelmees AV02323 
weer terug. Inmiddels een beroemd-
heid! Geringd op 1-8-2011. De ze-
vende keer dat hij werd gevangen, 
op 27-8-2012, bleek de rechterpoot 
gebroken; de poot werd door Joop 
vakkundig gespalkt en bij de achtste 
keer vangen op 25-9-2012 was de breuk geheeld en werd de spalk verwijderd. De vangst van vandaag 
was de 19e, na de 18e keer afgelopen april.
Jos en André et al.

Woensdag 3 september 2014
Aankomstje
Eindelijk eens een fatsoenlijk eerste 
rondje van 23 (voor Glopse begrip-
pen dan...). Daarna valt het ook wel 
weer onmiddellijk stil, maar toch. 
Het Paapje en de Zwartkoppen tonen 
trekbewegingen aan. De woensdag-
middagexcursie omvatte 13 volwas-
sen deelnemers en we konden ze zo-
waar een leuk paletje aan vogels to-
nen: Spotvogel, Gekraagde Rood-
staart, Fitis, Tjiftjaf. In de avon-
drondjes nog een Boompieper (waar 
we het toevallig bij de excursie over 
hadden gehad) en een Bonte Vlie-
genvanger.  
Jos en André et al.

Donderdag 4 september 2014
Koekoek-koekoek
De dag verloopt ongeveer hetzelfde als gister, met een aardig eerst rondje. De wind is wel wat harder 
uit het oosten. We kregen de eerste twee rondjes gezelschap van Steven Wytema, die ook assistent is 
in de AW-duinen (bij o.a. Koos dus) en deze week op Schier verblijft. Aan het eind van de middag van-
gen we als krentjes een Koekoek en ook weer een Bonte Vliegenvanger.
Jos en André et al.

Dagvangst van 02 09 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Fitis 6 6

Grasmus 1 1

Koolmees 1 1

Merel 1 1

Pimpelmees 11 2

Roodborst 3 3

Spotvogel 1 1

Tjiftjaf 35 8

Tuinfluiter 3 3

Totaal: 21 5
Aantal soorten:9

Dagverslag

26

7:15 21:30 Jos van de Staaij, André van Loon, Ingrid de Nobel & Kees Verhoef

Toch wat spetters?
De dag begint bewolkt en er komen zelfs wat onverwachte kleine minibuitjes over. De trekgofjes lijken ook vandaag weer 
Schier te passeren. De dag sukkelt voort. 
Om 19.00 uur vangen we Pimpelmees AV02323 weer terug. Inmiddels een beroemdheid! Geringd op 1-8-2011. De 
zevende keer dat hij werd gevangen, op 27-8-2012, bleek de rechterpoot gebroken; de poot werd door Joop vakkundig 
gespalkt en bij de 8e keer vangen op 25-9-2012 was de breuk geheeld en werd de spalk verwijderd. De vangst van 
vandaag was de 19e, na de 18e keer afgelopen april.
Groet, Jos en André et al.

Van tot: Aanwezig:

dinsdag 2 september 2014Nieuw: 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 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Bonte vliegenvanger 1 1

Boompieper 1 1

Fitis 27 9

Gekraagde roodstaart 1 1

Goudhaantje 1 1

Heggemus 1 1

Kleine barmsijs 1 1

Koolmees 1 1

Paapje 1 1

Roodborst 12 3

Spotvogel 2 2

Tjiftjaf 13 4

Tuinfluiter 2 2

Vuurgoudhaantje 1 1

Winterkoning 4 4

Zwartkop 12 12

Totaal: 35 10
Aantal soorten:16

Dagverslag

45

7:30 22:00 Jos van de Staaij, André van Loon, Ingrid de Nobel & Kees Verhoef

Aankomstje
Eindelijk eens een fatsoenlijk eerste rondje van 23 (voor Glopse begrippen dan…). Daarna valt het ook wel weer 
onmiddellijk stil, maar toch. Het Paapje en de Zwartkoppen tonen trekbewegingen aan. De woensdagmiddagexcursie 
omvatte 13 volwassen deelnemers en we konden ze zowaar een leuk paletje aan vogels tonen:  Spotvogel, Gekraagde 
Roodstaart, Fitis, Tjiftjaf. In de avondrondjes nog een Boompieper (waar we het toevallig bij de excursie over hadden 
gehad) en een Bonte Vliegenvanger.
Groet, André & Jos et al.

Van tot: Aanwezig:

woensdag 3 september 2014Nieuw: 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 5 september 2014
Aardig daggie
De wind is nog steeds oost, vanoch-
tend 2 Bft. Tevens wat bewolking zo-
dat de netten niet zo in de zon 
staan. De eerste ronde omvatte 34 
vogels, de tweede ronde vier... Maar 
alleen in de loop van de middag valt 
één nulrondje. Best een aardig dag-
gie, met nog een Houtduif en Grote 
Bonte Specht als bescheiden krent-
jes. En de ‘beste dag’ van de 
week. Morgen komen Kees van Kleef 
en Joop van Ardenne ons aflossen.
André, Kees, Jos en Ingrid

Week 37

Zaterdag 6 september 2014
Wisseldag
Het is net als de vorige dagen ’s nachts niet koud, ook nu weer is het om 7.00 zo’n 18 graden. De eer-
ste ronde telt weer een behoorlijk aantal vogels (21 om precies te zijn). Tijdens de wisseling van de 
wacht staat de teller op 35 stuks. Joop en Kees brengen in hun eerste ronde gelijk een Koekoek mee, 
daarmee de toon zettend voor de 
rest van de week (hopen ze). 
Het is de hele dag drukkend en be-
nauwd weer. Er staat nauwelijks 
wind en je voelt de dreiging van on-
weer. Zover kwam het echter niet. 

Dagvangst van 04 09 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Bonte vliegenvanger 1 1

Fitis 15 6

Heggemus 1 1

Kleine karekiet 1 1

Koekoek 1 1

Koolmees 2 2

Pimpelmees 22 4

Roodborst 1 1

Spotvogel 1 1

Staartmees 1 1

Tjiftjaf 31 4

Tuinfluiter 1 1

Zanglijster 1 1

Zwartkop 14 14

Totaal: 33 6
Aantal soorten:14

Dagverslag

39

7:30 22:00 Jos van de Staaij, André van Loon, Ingrid de Nobel & Kees Verhoef

Koekoek-koekoek
De dag verloopt ongeveer hetzelfde als gister, met een aardig eerst rondje. De wind is wel wat harder uit het oosten. We 
kregen de eerste twee rondjes gezelschap van Steven Wytema, die ook assistent is in de AW-duinen (bij o.a. Koos dus) 
en deze week op Schier verblijft. Aan het eind van de middag vangen we als krentjes een Koekoek en ook weer een 
Bonte Vliegenvanger. 
Groet, Jos en André et al.

Van tot: Aanwezig:

donderdag 4 september 2014Nieuw: 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 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Bonte vliegenvanger 1 1

Fitis 9 9

Grote bonte specht 1 1

Heggemus 1 1

Houtduif 1 1

Koolmees 1 1

Pimpelmees 2 2

Roodborst 12 3

Spotvogel 1 1

Tjiftjaf 3 3

Tuinfluiter 13 4

Vink 1 1

Vuurgoudhaantje 2 2

Zwartkop 135 36

Totaal: 59 7
Aantal soorten:14

Dagverslag

66

7:30 22:00 Jos van de Staaij, André van Loon, Ingrid de Nobel & Kees Verhoef

Aardig daggie
De wind is nog steeds oost, vanochtend 2B. Tevens wat bewolking zodat de netten niet zo in de zon staan. De eerste 
ronde omvatte 34 vogels, de tweede ronde vier…. Maar alleen in de loop van de middag valt één nulrondje. Best een 
aardig daggie, met nog een Houtduif en Grote Bonte Specht als bescheiden krentjes. En de 'beste dag' van de week. 
Morgen komen Kees van Kleef en Joop van Ardenne ons aflossen.
Groet, André, Kees, Jos en Ingrid

Van tot: Aanwezig:

vrijdag 5 september 2014Nieuw: 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 09 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Fitis 4 4
Grauwe vliegenvanger 1 1
Heggemus 1 1
Kleine karekiet 21 3
Koekoek 1 1
Koolmees 1 1
Pimpelmees 61 7
Roodborst 12 3
Staartmees 1 1
Tjiftjaf 79 16
Tuinfluiter 14 5
Winterkoning 1 1
Zanglijster 1 1
Zwartkop 315 18

Totaal: 40 23
Aantal soorten:14

Dagverslag

63

7:30 22:00 Jos en André et al., later Kees van Kleef en Joop et al.

Wisseldag
Het is net als de vorige dagen 's nachts niet koud, ook nu weer is het om 7.00 zo'n 18 graden. De eerste ronde telt weer 
een behoorlijk aantal vogels (21 om precies te zijn).
Tijdens de wisseling van de wacht staat de teller op 35 stuks. Joop en Kees brengen in hun eerste ronde gelijk een 
Koekoek mee, daarmee de toon zettend voor de rest van de week (hopen ze).
Het is de hele dag drukkend en benauwd weer. Er staat nauwelijks wind en je voelt de dreiging van onweer. Zover kwam 
het echter niet.Twee druppeltjes water, meer bevatte de onweersbui niet voor ons. Wat dat betreft leek het wel op de 
vangsten. Elke ronde 2 of 3 vogeltjes, dat was het wel. Ook de befaamde avondopleving telde niet meer dan 3 vogels. 
Maar ja, als je dan maar veel rondjes loopt, kom je vanzelf aan redelijke aantallen. 63 stuks in deze periode is voor 
Schiermonnikoog en zonder geluid niet echt slecht te noemen.
We stellen ons in om de komende dagen maar veel rondjes te lopen :-).

Van tot: Aanwezig:

zaterdag 6 september 2014Nieuw: 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 druppeltjes water, meer bevatte de onweersbui niet voor ons. Wat dat betreft leek het wel op de 
vangsten. Elke ronde twee of drie vogeltjes, dat was het wel. Ook de befaamde avondopleving telde 
niet meer dan drie vogels. Maar ja, als je dan maar veel rondjes loopt, kom je vanzelf aan redelijke 
aantallen. 63 stuks in deze periode is voor Schiermonnikoog en zonder geluid niet echt slecht te noe-
men. We stellen ons in om de komende dagen maar veel rondjes te lopen :-).
André, Kees, Jos en Ingrid/Kees en Joop

Zondag 7 september 2014
Leuke soorten
Het was een rustige nacht, ook al 
konden we alledrie moeilijk de slaap 
vatten. Naarmate de week gaat vor-
deren zal dat probleem vanzelf min-
der worden :-). In ieder geval was 
het de ochtend rustig weer. Weinig 
wind, redelijk bewolkt en een tempe-
ratuur van circa 16 graden. Het kon 
minder. De eerste ronde van gisteren 
konden we niet evenaren, alhoewel 
we met 15 stuks aardig in de buurt 
kwamen. Leuk in die ronde was de 
vangst van een ongeringde Witster-
blauwborst en een Braamsluiper. Het 
liep de rest van de dag aardig door 
met leuke soorten, waaronder een 
ongeringde Sprinkhaanzanger en 
Putter. Tijdens de excursie konden 
we gelukkig een aantal van die leuke 
soorten laten zien. Echter ook de 

‘normale’ soorten mochten zich verheugen in grote interesse van 
de excursiegangers. Zo konden we bijvoorbeeld gelijktijdig een 
eerstekalenderjaar en een na-eerstekalenderjaar Koolmees to-
nen. De excursiegangers verlieten pas na circa tweeënhalf uur de 
ringplaats. De avondronde was weer niet om over naar huis te 
schrijven. Slechts drie vogels. Desondanks een zeer respectabel 
totaal aantal over een leuk aantal soorten.
Kees van Kleef en Joop Ardenne

Maandag 8 september 2014
Vette aankomst
Het leek vanochtend wel eerder licht te zijn (als gevolg van een bijna volle maan en opklaringen), dus 
we zijn dan ook maar een kwartiertje eerder begonnen. In de eerste ronde (van 20 stuks) wat Rood-
borsten en Zwartkoppen, en zowaar een Vuurgoudhaan (altijd leuk). De Zwartkoppen varieerden be-
hoorlijk in conditie. Zowel magere beestjes als moddervette vo-
gels. De eerste rondes zijn ook weer leuk voor wat mestkevers, 
met name in sectie 6. In de tweede ronde konden we een 
eerste kalenderjaar Sperwer-man arresteren, die net naast het 
gat hing in het grofmazige net in sectie 6. Hij hing ook niet echt 
diep in de zakken, dus we hadden mazzel dat hij niet ontsnapt 
was. Zo’n beest blijft indrukwekkend, zeker voor de werklui die 
nog niet eerder een Sperwer van zo nabij hadden gezien. Qua 
roofpieten hield het hier echter niet mee op. Rond de lunchtijd 
hing er in de onderste (!) baan van het grofmazige net in sectie 
6 (aan de kant van het veldlab) zowaar een Toren valk. Je 
houdt met veel rekening, maar hiermee dus niet. Het betrof een 

Dagvangst van 07 09 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Braamsluiper 1 1
Fitis 110 11
Grasmus 2 2
Grauwe vliegenvanger 1 1
Heggemus 11 2
Kleine barmsijs 1 1
Kleine karekiet 21 3
Koolmees 14 5
Merel 1 1
Pimpelmees 32 5
Putter 1 1
Roodborst 1 1
Sprinkhaanrietzanger 1 1
Staartmees 11 2
Tjiftjaf 76 13
Tuinfluiter 1 1
Witgesterde blauwborst 1 1
Zanglijster 1 1

Zwartkop 17 17

Totaal: 54 16
Aantal soorten:19

Dagverslag

70

7:30 22:00 Kees van Kleef en Joop Ardenne

Het was een rustige nacht, ook al konden we alledrie moeilijk de slaap vatten. Naarmate de week gaat vorderen zal dat 
probleem vanzelf minder worden :-). In ieder geval was het de ochtend rustig weer. Weinig wind, redelijk bewokt en een 
temperatuur van circa 16 graden. Het kon minder. De eerste ronde van gisteren konden we niet evenaren, alhoewel we 
met 15 stuks aardig in de buurt kwamen. Leuk in die ronde was de vangst van een ongeringde witgesterde blauwborst en 
een braamsluiper. Het liep de rest van de dag aardig door met leuke soorten, waaronder een ongeringde 
Sprinkhaanzanger en Putter. Tijdens de excursie konden we gelukkig een aantal van die leuke soorten laten zien. Echter 
ook de 'normale' soorten mochten zich verheugen in gerote interesse van de excursiegangers. Zo konden we bijvoorbeeld 
gelijktijdig een 1Kj en een >1Kj Koolmees tonen. De excursiegangers verlieten pas na circa 2 1/2 uur de ringplaats.
De avondronde was weer niet om over naar huis te schrijven. Slechts 3 vogels. Desondanks een zeer respectabel totaal 
aantal over een leuk aantal soorten.

Van tot: Aanwezig:

zondag 7 september 2014Nieuw: 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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eerstekalenderjaar mannetje in zeer slechte conditie. De krop 
was leeg, het borstbeen nauwelijks voorzien van vliegspier en 
voor het gewicht moesten we het minimum in de database aan-
passen. De Torenvalk bleef na het vrijlaten eerst nog even op de 
grond zitten (hetgeen mooie foto’s heeft opgeleverd), maar 
vloog na het opgooien toch goed weg. Echter een paar rondes later liep de Torenvalk rustig over het 
pad naast sectie 1 te wandelen. Bij nadering vloog hij op en belandde in het net. Dat was voor ons het 
teken om toch maar even naar de Spar te gaan voor een kipfiletje. Dat blijkt in ieder geval goed te 
smaken. Kijken of we hem morgen weer in vrijheid kunnen stellen. De rest van de dag verliep rustig. 
Gelukkig hebben we geen nulronde hoeven te noteren. De roemruchte avondpiek was beduidend beter 
dan gisteren. Toen vingen we er drie, nu vier :-) Al met al een respectabel aantal vogels voor deze pe-
riode.
Kees van Kleef en Joop Ardenne

Dinsdag 9 september 2014
Roofpietjesdag
De dag begon met een beetje miezerige motregen. Nauwelijks voldoende om nat te worden. Kennelijk 
was het wel voldoende om de vogels weg te houden, want de eerste ronde kende slechts vijf stuks. De 
nacht overgebleven Torenvalk had goed zijn best gedaan met het poepen in de bewaardoos. Zijn spijs-
verteringssysteem werkt dus kennelijk. Na een laatste dwangvoedering met kipfilet hebben we de To-
renvalk losgelaten in de weide langs het toegangspad. Daar 
heeft hij nog een tijdje op een paatje gezeten, kennelijk om te 
bekomen van zijn gewichtstoename met 25% (!). Woog hij gis-
teren tijdens de vangst een zeer magere 123.4 g, vlak voor het 
loslaten bedroeg het gewicht 153.0 g. Vertaal deze gewichtstoe-
name maar eens naar je eigen lichaamsgewicht. Uiteindelijk 
heeft Annemieke hem goed zien wegvliegen. Nu is het aan moe-
der natuur om voor hem te zorgen.
In de ochtend vingen we nog wat eenoudergezinnen, zoals een 
pa/ma Grauwe Vliegenvanger met zijn/haar jong en pa Vink met 
jong. De dag druppelde zeer langzaam door, met telkens slechts 
een paar vangsten. Er was erg weinig beweging in het Glop. 
Groot was de verrassing toen Joop bij het einde van sectie 1 in 
sectie 2 een Sperwer zag hangen. Ondanks zijn postuur is hij 
toch erg lichtvoetig, want binnen no-time stond hij te glunderen 
bij de Sperwer. Ook dit keer betrof het een eerstekalenderjaar 
man. Na het avondeten zagen we de volgende roofpiet zich al-
weer aandienen. Dit keer echter hoog over de netten van sectie 
2 langs de boomtoppen. Een Havik-vrouw! Vanaf dat moment 
zijn de rondes langs de grofmazige netten toch gelijk weer een 

Dagvangst van 08 09 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Fitis 24 6
Kleine karekiet 3 3
Koolmees 25 7
Pimpelmees 44 8
Roodborst 23 5
Sperwer 1 1
Staartmees 1 1
Tjiftjaf 54 9
Torenvalk 1 1
Tuinfluiter 2 2
Vink 1 1
Vuurgoudhaantje 1 1
Winterkoning 1 1
Zanglijster 1 1
Zwartkop 18 18

Totaal: 46 19
Aantal soorten:15

Dagverslag

65

7:15 21:00 Joop van Ardenne en Kees van Kleef

Vette aankomst.

Het leek vanochtend wel eerder licht te zijn (a.g.v. bijna volle maan en opklaringen), dus we zijn dan ook maar een 
kwartiertje eerder begonnen. In de eerste ronde (van 20 stuks) wat Roodborsten en Zwartkoppen, en zowaar een 
Vuurgoudhaan (altijd leuk). De zwartkoppen varieerden behoorlijk in conditie. Zowel magere beestjes als moddervette 
vogels. De eerste rondes zijn ook weer leuk voor wat mestkevers, met name in sectie 6.
In de 2e ronde konden we een 1Kj Sperwer man arresteren, die net naast het gat hing in het grofmazige net in sectie 6. 
Hij hing ook niet echt diep in de zakken, dus we hadden mazzel dat hij niet ontsnapt was. Zo'n beest blijft indrukwekkend, 
zeker voor de werklui die nog niet eerder een Sperwer van zo nabij hadden gezien.
Qua roofpieten hield het hier echter niet mee op. Rond de lunchtijd hing er in de onderste (!) baan van het grofmazige net 
in sectie 6 (aan de kant van het veldlab) zowaar een Torenvalk. Je houdt met veel rekening, maar met hiermee dus niet. 
Het betrof een 1e Kj mannetje in zeer slechte conditie. De krop was leeg, het borstbeen nauwelijks voorzien van 
vliegspier en voor het gewicht moesten we het minimum in de database aanpassen. De Torenvalk bleef na het vrijlaten 
eerst nog even op de grond zitten (hetgeen mooie foto's heeft opgeleverd), maar vloog na het opgooien toch goed weg. 
Echter een paar rondes later liep de Torenvalk rustig over het pad naast sectie 1 te wandelen. Bij nadering vloog hij op en 
belandde in het net. Dat was voor ons het teken om toch maar even naar de Spar te gaan voor een kipfiletje. Dat blijkt in 
ieder geval goed te smaken. Kijken of we hem morgen weer in vrijheid kunnen stellen.
De rest van de dag verliep rustig. Gelukkig hebben we geen 0-ronde hoeven te noteren. De roemruchte avondpiek was 
beduidend beter dan gisteren. Toen vingen we er drie, nu vier :-).
Al met al een respectabel aantal vogels voor deze periode.

Van tot: Aanwezig:

maandag 8 september 2014Nieuw: 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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stuk spannender. Wellicht kunnen we 
morgen de 13mm-ringen aanspreken 
:-).
De avondronde begonnen we weinig 
verwachtingsvol, aangezien de ronde 
daarvoor de eerste nulronde van de dag was. Echter: negen vogels voor de avondronde is dan best wel 
leuk. Zeker als daar dan een aantal verse Fitissen bij zitten, met behoorlijke vetscores. Wat wordt het 
morgen?
Kees van Kleef en Joop Ardenne

Woensdag 10 september 2014
Een oude bekende
De verwachtingsvolle eerste ronde (zie het dagverslag van gisteren) bleek ijdel. De Fitissen hadden 
toch verkozen om elders de ochtend door te brengen. De enigszins teleurstellende eerste ronde zette 
zich de gehele dag door. De vangsten zijn qua aantallen tamelijk bedroevend (alhoewel: vergeleken 
met de rest van het land/ vangstations alleszins acceptabel), maar qua soorten toch erg leuk (zie de 
lijst).
Een bijzonderheidje was toch wel de Fluiter. De eerste van het seizoen. Vorig jaar ontbrak deze soort 
op de lijst en tot op heden hebben we als VRS er nu 66 van gevangen (gemiddeld 2,75 per jaar). Na de 
terugvangst van de Torenvalk vandaag (opnieuw in de onderste baan in sectie 6) hebben we besloten 
om nog één keer voor ‘moeder natuur’ te spelen. We konden de restanten kipfilet uit de vuilnisbak vis-
sen en zijn weer overgegaan tot dwangvoedering, omdat zijn gewicht weer was teruggelopen tot een 
schamele 125 g. Morgen krijgt hij definitief de vrijheid terug. Vlak voor de excursie vingen we 14 vo-
gels, zeer waarschijnlijk als gevolg van een Sperwer, want er hingen er tien bij elkaar in één netje. Al-
tijd leuk om zoveel vogels te kunnen tonen. We kregen vandaag ook nog bezoek van een oud bekende. 
Deze was na september 2011 niet meer langs geweest, maar hij/zij besloot ons vandaag met een be-
zoek te verrassen. Deze Tjiftjaf is door ons in 2009 geringd, en heeft dus inmiddels een respectabele 
leeftijd bereikt. Wat voor verrassingen staan ons morgen nog te wachten?
Kees van Kleef en Joop Ardenne

Dagvangst van 09 09 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Fitis 210 12
Grauwe vliegenvanger 2 2
Kleine karekiet 1 1
Koolmees 42 6
Pimpelmees 7 7
Roodborst 32 5
Sperwer 1 1
Tjiftjaf 66 12
Vink 14 5
Vuurgoudhaantje 1 1
Winterkoning 4 4
Zwartkop 18 9

Totaal: 36 29
Aantal soorten:12

Dagverslag

65

7:30 21:00 Joop van Ardenne & Kees van Kleef

De dag begon met een beetje miezerige motregen. Nauwelijks voldoende om nat te worden. Kennelijk was het wel 
voldoende om de vogels weg te houden, want de eerste ronde kende slechts 5 stuks.
De nacht overgebleven Torenvalk had goed zijn best gedaan met het poepen in de bewaardoos. Zijn 
spijsverteringssysteem werkt dus kennelijk. Na een laatste dwangvoedering met kipfilet hebben we de Torenvalk 
losgelaten in de weide langs het toegangspad. Daar heeft hij nog een tijdje op een paatje gezeten, kennelijk om te 
bekomen van zijn gewichtstoename met 25 % (!). Woog hij gisteren tijdens de vangst een zeer magere 123,4 gram, vlak 
voor het loslaten bedroeg het gewicht 153,0 gram. Vertaal deze gewichtstoename maar eens naar je eigen 
lichaamsgewicht. Uiteindelijk heeft Annemieke hem goed zien wegvliegen. Nu is het aan moeder natuur om voor hem te 
zorgen.
In de ochtend vingen we nog wat één-oudergezinnen, zoals een pa/ma Grauwe Vliegenvanger met zijn/haar jong en pa 
Vink met jong. De dag druppelde zeer langzaam door, met telkens slechts een paar vangsten. Er was erg weinig 
beweging in het Glop. Groot was de verrassing toen Joop bij het einde van sectie 1 in sectie 2 een Sperwer zag hangen. 
Ondanks zijn postuur is hij toch erg lichtvoetig, want binnen no-time stond hij te glunderen bij de Sperwer. Ook dit keer 
betrof het een 1e Kalenderjaar man.
Na het avondeten zagen we de volgende roofpiet zich alweer aandienen. Dit keer echter hoog over de netten van sectie 2 
langs de boomtoppen. Een Havik vrouw! Vanaf dat moment zijn de rondes langs de grofmazige netten toch gelijk weer 
een stuk spannender. Wellicht kunnen we morgen de 13 mm. ringen aanspreken :-).
De avondronde begonnen we weinig verwachtingsvol, aangezien de ronde daarvoor de eerste 0-ronde van de dag was.  
Echter: 9 vogels voor de avondronde is dan best wel leuk. Zeker als daar dan een aantal verse Fitissen bij zitten, met 
behoorlijke vetscores.
Wat wordt het morgen?

Van tot: Aanwezig:

dinsdag 9 september 2014Nieuw: 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 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Fitis 6 6
Fluiter 1 1
Gekraagde roodstaart 1 1
Goudhaantje 1 1
Grauwe vliegenvanger 11 2
Groenling 1 1
Koolmees 61 7
Pimpelmees 51 6
Roodborst 2 2
Tjiftjaf 74 11
Torenvalk 1 1
Tuinfluiter 1 1
Vink 2 2
Winterkoning 1 1
Zanglijster 11 2
Zwartkop 14 5

Totaal: 26 24
Aantal soorten:16

Dagverslag

50

7:30 20:30 Joop van Ardenne & Kees van Kleef

De verwachtingsvolle eerste ronde (zie het dagverslag van gisteren) bleek ijdel. De Fitissen hadden toch verkozen om 
elders de ochtend door te brengen. De enigszins teleurstellende eerste ronde zette zich de gehele dag door. De vangsten 
zijn qua aantallen tamelijk bedroevend (alhoewel: vergeleken met de rest van het land/ vangstations alleszins 
acceptabel), maar qua soorten toch erg leuk (zie de lijst). 
Een bijzonderheidje was toch wel de Fluiter. De eerste van het seizoen. Vorig jaar ontbrak deze soort op de lijst en tot op 
heden hebben we als VRS er nu 66 van gevangen (gemiddeld 2,75 per jaar). 
Na de terugvangst van de Torenvalk vandaag (opnieuw in de onderste baan in sectie 6) hebben we besloten om nog één 
keer voor "moeder natuur" te spelen. We konden de restanten kipfilet uit de vuilnisbak vissen en zijn weer overgegaan tot 
dwangvoedering, omdat zijn gewicht weer was teruggelopen tot een schamele 125 gram. Morgen krijgt hij definitief de 
vrijheid terug. 
Vlak voor de excursie vingen we 14 vogels, zeer waarschijnlijk als gevolg van een Sperwer, want er hingen er 10 bij 
elkaar in 1 netje. Altijd leuk om zoveel vogels te kunnen tonen. 
We kregen vandaag ook nog bezoek van een oud bekende. Deze was na september 2011 niet meer langs geweest, maar 
hij/zij besloot ons vandaag met een bezoek te verrassen. Deze Tjiftjaf is door ons in 2009 geringd, en heeft dus inmiddels 
een respectabele leeftijd bereikt.

Wat voor verrassingen staan ons morgen nog te wachten?

Van tot: Aanwezig:

woensdag 10 september 2014Nieuw: 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 11 september 2014
Een rijk palet
Bij het schrijven van het vorige dag-
verslag sloten we af met de vraag 
wat voor verrassingen deze dag ons 
zou brengen. Nou, dat waren er best 
veel. De eerste ronde was goed te 
noemen met 15 stuks over tien soor-
ten, gevolgd door een tweede ronde 
met 22 stuks (het soortenaantal 
brengend op 15). Krentjes in de pap 
waren een Bosrietzanger, Gekraagde 
Roodstaart, Boompieper en Sprink-
haanzanger. De eerste helft van de 
ochtend was het achter sectie 9 (aan 
de buitenkant) een drukte van be-
lang (Gekraagde Roodstaart / Zwart-
kop / Roodborst / mezen). Daar vin-
gen we er slechts een enkeling van. 
Later op de ochtend was de verras-
sing groot toen we onze tweede Flui-
ter van het jaar konden noteren. 
Yes.
Tijdens de middag viel het eigenijk 
een beetje stil. Het weer was te mooi met teveel zon op de netten. De enige sectie die ’s middags een 
beetje ‘liep’ was sectie 5 (de korte netten). Daar konden we regelmatig een Gekraagde Roodstaart ver-
schalken, alsmede de tweede Boompieper van de dag. Het leek erop alsof het Glop leeggelopen was 
qua vogels. Je hoorde en zag eigenlijk alleen maar de Huiszwaluwen en de Boerenzwaluwen rondvlie-
gen, verder niets. Tijdens de avondronde was het dan ook erg rustig, totdat we bevangen werden door 
enige opwinding. Onderin het laatste net van sectie 4, helemaal in de hoek zat een vogel die we tege-
lijkertijd determineerden als: Dwerggors. Yes again. 

Vanaf de ringtafel heb je matig zicht op hetgeen er rond- en overvliegt. Toch zagen we nog een Ruig-
pootbuizerd overkomen. Schrijvend over roofvogels: de gisteren teruggevangen Torenvalk hebben we 
vandaag (opnieuw) losgelaten. We kijken terug op een hele leuke vangdag met een rijk palet aan vo-
gels.
Kees van Kleef en Joop Ardenne

Vrijdag 12 september 2014
Hoe anders als gisteren
Voor het eerst deze week dauw op de netten. Het leek wel uitgestorven in het Glop en toch vang je 
goed 50 vogels. In de middag echter veel nul-rondjes of rondjes met slechts een Tjiftjaf of een Winter-
koning. De Gekraagde Roodstaarten zijn bijna allemaal van het eiland af, behalve kennelijk de twee 
exemplaren de we in het laatste gedeelte van de middag konden vangen in sectie 5 (aan de kant van 

Dagvangst van 11 09 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Boompieper 2 2
Bosrietzanger 1 1
Dwerggors 1 1
Fitis 210 12
Fluiter 1 1
Gekraagde roodstaart 11 11
Goudhaantje 11 2
Grasmus 11 2
Heggemus 2 2
Koolmees 22 4
Pimpelmees 53 8
Roodborst 4 4
Spotvogel 1 1
Sprinkhaanrietzanger 1 1
Tjiftjaf 61 7
Tuinfluiter 4 4
Vink 3 3
Winterkoning 1 1

Zanglijster 1 1
Zwartkop 39 1 13

Totaal: 59 21
Aantal soorten:20

Dagverslag

1 81

7:30 20:30 Joop van Ardenne & Kees van Kleef

Rijk palet.

Bij het schrijven van het vorige dagverslag sloten we af met de vraag  wat voor verrassingen deze dag ons zou brengen.
Nou, dat waren er best veel. De eerste ronde was goed te noemen met 15 stuks over 10  soorten, gevolgd door een 2e 
ronde met 22 stuks (het soortenaantal brengend op 15).
Krentjes in de pap waren een Bosrietzanger, Gekraagde Roodstaart, Boompieper en Sprinkhaanzanger.
De eerste helft van de ochtend was het achter sectie 9 (aan de buitenkant) een drukte van belang (Gekraagde Roodstaart 
/ Zwartkop / Roodborst / mezen). Daar vingen we er slechts een enkeling van. Later op de ochtend was de verrassing 
groot toen we onze 2e Fluiter van het jaar konden noteren. Yes.
Tijdens de middag viel het eigenijk een beetje stil. Het weer was te mooi met teveel zon op de netten. De enige sectie die 
's-middags een beetje 'liep' was sectie 5 (de korte netten). Daar konden we regelmatig een Gekraagde Roodstaart 
verschalken, alsmede de 2e Boompieper van de dag. Het leek erop alsof het Glop leeggelopen was qua vogels. Je 
hoorde en zag eigenlijk alleen maar de Huiszwaluwen en de Boerenzwaluwen rondvliegen, verder niets.
Tijdens de avondronde was het dan ook erg rustig, totdat we bevangen werden door enige opwinding. Onderin het laatste 
net van sectie 4, helemaal in de hoek zat een vogel die we tegelijkertijd determineerden als: Dwerggors. Yes again.
Vanaf de ringtafel heb je matig zicht op hetgeen er rond- en overvliegt. Toch zagen we nog een Ruigpootbuizerd 
overkomen. Schrijvend over roofvogels: de gisteren teruggevangen Torenvalk hebben we vandaag (opnieuw) losgelaten.
We kijken terug op een hele leuke vangdag met een rijk palet aan vogels.

Van tot: Aanwezig:

donderdag 11 september 2014Nieuw: 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 voormalige meteoveld).
Het zag er vanmiddag nog even naar 
uit dat we een nieuwe weeksoort 
konden vangen. Voor het eerst deze 
week zat er namelijk een Houtduif 
aan de grond (tussen de netten in 
sectie 6). Deze kon echter behendig 
langs de netten wegkomen en is niet 
meer teruggezien. Toch hadden we 
wel een nieuwe weeksoort. Vlak voor 
het avondeten diende deze zich aan, 
te weten een Bonte Vliegenvanger. Op zich niet zo bijzonder, maar wij hadden hem deze week nog niet 
gezien. Dit was onze laatste volle dag op de vangbaan. Morgen komt de aflossing van de wacht. We 
kunnen terugkijken op een erg geslaagde vangweek met een hel leuke diversiteit aan soorten.
Kees van Kleef en Joop Ardenne

Week 38

Zaterdag 13 september 2014
Een fraai en afwisselend tableau
De eerste ronde was erg leuk met 30 
stuks, waaronder een Fluiter, een 
Bonte Vliegenvanger en twee Ge-
kraagde Roodstaarten. Tegen elven 
een gezellige koffietafel bij de wisse-
ling van de wacht met onze opvol-
gers. Wij kijken terug op een ge-
slaagde week, mooi weer, goede 
aantallen en leuke soorten. De ko-
mende week wordt er redelijk mooi 
weer beloofd met zelfs langdurige, 
zij het slechts matige, wind uit het 
Oosten. Geen neerslag van betekenis 
tot zaterdag, een temperatuur rond 
de twintig graden. We kunnen al wel 
merken dat de dagen rap korter wor-
den. Het eerste rondje is om een uur 
of zeven of zelfs wat later en tegen 
achten is het alweer gedaan. Een 
fraai totaal vandaag, vrijwel iedere 
ronde vogels, geen echte bijzonder-
heden en aantallen precies groot genoeg om iedere ronde de kennis aan de hand van de boeken weer 
eens bij te spijkeren. Naast de al eerder vermelde soorten vangen we vandaag redelijk wat Zwartkop-
pen en Roodborsten en ook één Sijs. De grote verscheidenheid aan soorten maakt het ook voor de op-
volgende ploeg een leuke dag, vooral de vliegenvangers en roodstaarten zijn leuk. Zoals gewoonlijk 
heeft Catharinus zijn ‘wilsterspultsje’ meegenomen en vangt hij in de middag welgeteld één wilster, 

Dagvangst van 12 09 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Bonte vliegenvanger 1 1
Bosrietzanger 1 1
Fitis 23 5
Gekraagde roodstaart 2 2
Goudhaantje 1 1
Grasmus 1 1
Grauwe vliegenvanger 1 1
Heggemus 11 2
Kleine karekiet 11 2
Koolmees 2 2
Pimpelmees 3 3
Roodborst 43 1 8
Sprinkhaanrietzanger 1 1
Tjiftjaf 44 8
Tuinfluiter 2 2
Vernietigd 1
Vink 1 1
Winterkoning 3 3

Zwartkop 10 10

Totaal: 34 19
Aantal soorten:19

Dagverslag

1 55

7:30 21:00 Joop van Ardenne & Kees van Kleef

Hoe anders als gisteren. 

Voor het eerst deze week dauw op de netten. Het leek wel uitgestorven in het Glop en toch vang je goed 50 vogels. In de 
middag echter veel 0-rondjes of rondjes met slechts een Tjiftjaf of een Winterkoning. De Gekraagde Roodstaarten zijn 
bijna allemaal van het eiland af, behalve kennelijk de 2 exemplaren de we in het laatste gedeelte van de middag konden 
vangen in sectie 5 (aan de kant van het voormalige meteoveld).
Het zag er vanmiddag nog even naar uit dat we een nieuwe weeksoort konden vangen. Voor het eerst deze week zat er 
namelijk een Houtduif aan de grond (tussen de netten in sectie 6). Deze kon echter behendig langs de netten wegkomen 
en is niet meer teruggezien. Toch hadden we  wel een nieuwe weeksoort. Vlak voor het avondeten diende deze zich aan, 
te weten een Bonte Vliegenvanger. Op zich niet zo bijzonder, maar wij hadden hem deze week nog niet gezien.
Dit was onze laatste volle dag op de vangbaan. Morgen komt de aflossing van de wacht. We kunnen terugkijken op een 
erg geslaagde vangweek met een hele leuke diversiteit aan soorten.

Van tot: Aanwezig:

vrijdag 12 september 2014Nieuw: 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 09 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Bonte vliegenvanger 2 2
Fitis 17 8
Fluiter 1 1
Gekraagde roodstaart 4 4
Goudhaantje 3 3
Grasmus 1 1
Grauwe vliegenvanger 1 1
Heggemus 1 1
Koolmees 2 2
Pimpelmees 51 6
Roodborst 411 15
Sijs 1 1
Staartmees 1 1
Tjiftjaf 28 10
Tuinfluiter 8 8
Vink 1 1 2
Winterkoning 1 1
Zanglijster 1 1

Zwartkop 115 16

Totaal: 67 16
Aantal soorten:19

Dagverslag

1 84

7:40 21:00 Joop & Kees, later Andre D. & de Friezen

Een fraai en afwisselend tableau.

De eerste ronde was erg leuk met 30 stuks, waaronder 1 Fluiter, 1 Bonte Vliegenvanger en 2 Gekraagde Roodstaarten. 
Tegen elven een gezellige koffietafel bij de wisseling van de wacht met onze opvolgers. Wij kijken terug op een 
geslaagde week, mooi weer, goede aantallen en leuke soorten. De komende week wordt er redelijk mooi weer beloofd 
met zelfs langdurige, zij het slechts matige, wind uit het Oosten. Geen neerslag van betekenis tot zaterdag, een 
temperatuur rond de twintig graden. We kunnen al wel merken dat de dagen rap korter worden. Het eerste rondje is om 
een uur of zeven of zelfs wat later en tegen achten is het alweer gedaan.

Een fraai totaal vandaag, vrijwel iedere ronde vogels, geen echte bijzonderheden en aantallen precies groot genoeg om 
iedere ronde de kennis a.h.v. de boeken weer eens bij te spijkeren. Naast de al eerder vermelde soorten vangen we 
vandaag redelijk wat Zwartkoppen en Roodborsten en ook één Sijs. De grote verscheidenheid aan soorten maakt het ook 
voor de opvolgende ploeg een leuke dag, vooral de vliegenvangers en roodstaarten zijn leuk.

Zoals gewoonlijk heeft Catharinus zijn Wilsterspultsje meegenomen en vangt hij in de middag welgeteld één Wilster, 
maar ook een Havik. Deze laatste kwam een aantal keren over de lokkers aanzetten en na een keer of wat heeft 
Catharinus hem (was waarschijnlijk een vrouwtje) toch maar geslagen. Helaas wist de vogel zich bij het in de zak stoppen 
te bevrijden en was de Havik gevlogen. Jammer, morgen herkansing.

Van tot: Aanwezig:

zondag 14 september 2014Nieuw: 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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maar ook een Havik. Deze laatste kwam een aantal keren over de lokkers aanzetten en na een keer of 
wat heeft Catharinus hem (was waarschijnlijk een vrouwtje) toch maar geslagen. Helaas wist de vogel 
zich bij het in de zak stoppen te bevrijden en was de Havik gevlogen. Jammer, morgen herkansing.
De Friese ploeg en André Duiven

Zondag 14 september 2014
Toch nog een buitje
Geheel in nazomerse sferen verke-
rend hadden wij het buitje dat we 
vandaag mochten beleven niet echt 
verwacht. Rond een uur of drie viel 
er gedurende een klein uurtje zo’n 2 
mm, net genoeg om een nat pak op 
te lopen. We hebben vlak voor en tij-
dens de rondetijd gelopen en enkele 
vogels waren een beetje vochtig. Ge-
lukkig droogden zij in droge zakjes 
snel op. Het totaal was iets lager dan 
gisteren en het aantal terugmeldin-
gen doet ook vermoeden dat er wat 
wegtrek is geweest. De vogeltrekin-
tentsiteit volgens de radar is tussen 
de 5 en 6, dus dat is best aardig. Fi-
tis, Gekraagde Roodstaart en Zwart-
kop vormden de hoofdmoot met Tjif-
tjaf en Tuinfluiter als goede tweede. 
Verder geen echte bijzonderheden maar wel een diverse vangst. Geen excursie vandaag, terwijl Catha-
rinus nu juist twee Goudplevieren had meegenomen om te laten zien (hij had er dertig gezien en zeven 
gevangen!). In het dorp werd een Bladkoning waargenomen, wij hopen deze dan ook in onze week 
meermalen te vangen.
De Friese ploeg en André Duiven

Maandag 15 september 2014
Niet veel bijzonders vandaag
Met een totaal van 76, met Fitis en Zwartkop als hoofdmoot en een breed scala aan de nu gebruikelijke 
soorten sluiten we een (inmiddels) normale mooie nazomerdag af. Echt niets bijzonders te melden van-
daag. Behalve dan...
Op het Glop werd enige tijd geleden vastgesteld dat het gebouw, waarvan wij al decennia met veel 
dank aan de Vrije Universiteit Amsterdam dankbaar gebruik maken, na ruim 50 jaar toch enkele seri-
euze gebreken begon te vertonen. Zo bleek de noordzijde van het gebouw vlak onder het dak verre-
gaand verrot te zijn door inlopend regenwater. Dat het Groene Glop sowieso erg nat is in het voorjaar 
heeft daarbij ook niet geholpen. Afgelopen najaar en winter heeft de gebouwencommissie van de Vrije 
Universiteit in overleg met aannemer Dijkstra (één van onze meest gewaardeerde sponsoren) de zaken 

Dagvangst van 14 09 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Fitis 18 9
Gekraagde roodstaart 8 8
Goudhaantje 1 1
Grauwe vliegenvanger 4 4
Heggemus 12 3
Kleine karekiet 1 1
Koolmees 11 2
Merel 1 1
Pimpelmees 22 4
Roodborst 12 3
Sijs 1 1
Tjiftjaf 25 7
Tuinfluiter 4 4
Vink 4 4
Winterkoning 2 2
Zanglijster 2 2
Zwartkop 12 12

Totaal: 58 10
Aantal soorten:17

Dagverslag

68

7:30 20:00 André Duiven, Ype & Tryntje Albada, Catharinus Monkel

Toch nog een buitje;

Geheel in nazomerse sferen verkerend hadden wij het buitje dat we vandaag mochten beleven niet echt verwacht. Rond 
een uur of drie viel er gedurende een kleine uurtje zo'n twee millimeter, net genoeg om een nat pak op te lopen. Vlak voor 
en tijdens het rondje hebben we gelopen en enkele vogels waren een beetje vochtig. Gelukkig droogden zij in droge 
zakjes snel op.

Het totaal was iets lager dan gisteren en het aantal terugmeldingen doet ook vermoeden dat er wat wegtrek is geweest. 
De vogeltrekintentsiteit volgens de radar is tussen de 5 en 6, dus dat is best aardig. Fitis, Gekraagde Roodstaart en 
Zwartkop vormden de hoofdmoot met Tjiftjaf en Tuinfluiter als goede tweede. Verder geen echte bijzonderheden maar wel 
een diverse vangst.

Geen excursie vandaag, terwijl Catharinus nu juist twee Goudplevieren had meegenomen om te laten zien (hij had er 
dertig gezien en 7 gevangen!). In het dorp werd een Bladkoning waargenomen, wij hopende deze dan ook in onze week 
meermalen te vangen.

Van tot: Aanwezig:

maandag 15 september 2014Nieuw: 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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eens goed bekeken en doorgesproken met als resultaat dat er dit najaar het nodige ging gebeuren.
Vlak voor de bouwvak werd er een flinke partij materiaal gedeponeerd en vlak na de bouwvak gingen 
twee medewerkers van Dijkstra, Siebe en Willem, gezwind aan de slag en hebben het hele gebouw van 
een nieuwe huid voorzien. Dat ziet eruit alsof het Glop gisteren nieuw opgeleverd is en verlengt de le-
vensduur van het gebouw met een jaar of 20. Daar waar de oorspronkelijke huid nog intact was is de 
nieuwe huid eroverheen aangebracht (extra isolatie), de noordzijde was echter dusdanig aangetast dat 
daar de hele wand uit moest (en een deel van het dak vernieuwd) en vervangen door een nieuwe.
En passant hebben de mannen nog de overkapping boven de ringtafel van nieuwe golfplaten en wind-
veren voorzien en zijn er op diverse plaatsen eilander fietshekken neergezet. Het is vanaf nu namelijk 
ten strengste verboden om fietsen tegen het gebouw te zetten. Daar kan het nieuwe materiaal niet te-
gen, het krast en deukt vrij gemakkelijk. Schroeven en spijkeren is helemaal uit den boze! Wij van het 
VRS Schiermonnikoog zijn zowel de VU als Dijkstra ‘tiige tank’ verschuldigd en zien de komende jaren 
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weer met vertrouwen tegemoet. Eni-
ge foto’s geven een indruk van het 
verrichte werk en het resultaat.
De Friese ploeg en André Duiven

Dinsdag 16 september 2014
Aankomst! Jawel!
De eerste ronde van vandaag was de 
beste tot nu toe, voor ons dan. Ruim 
30 vogels, waarvan de meeste 
Zwartkoppen. Ondergetekende nam 
’s ochtends ook beduidend meer vo-
gels waar in en rond het dorp, dan 
de voorafgaande dagen het geval 
was, dat wil zeggen er is sprake van 
aankomst! Nu maar afwachten of dat 
wat oostelijke zeldzaamheden ople-
vert. De ochtendrondes leverden 
naast een Houtsnip ook een Sperwer 
op, dezelfde als die door Joop eerder 
al was voorzien van een ring. Het is 
wel duidelijk dat er wat verschuivin-
gen in de soortsamenstelling zijn op-
getreden. De Zwartkop gaat de ko-
mende dagen ongetwijfeld pieken en 
ook de Sijs is ineens sterk vertegen-
woordigd. Verder blijkt dat vele vogels, eigenlijk allemaal met uitzondering van de local residents, een 
hoge vetgraad hebben. Voor die vogels is niet zo veel reden meer om hier rond te blijven hangen. Of 
dit nu werkelijk met elkaar verband houdt is de vraag, maar in de laatste ronde hadden we vandaag 
helemaal niets. Normaal vang je in deze zogenoemde ‘schemerronde’ altijd nog wel een handvol vogels 
die op weg naar hun slaapplaats in de netten terecht komen. En vaak zijn deze ook al geringd. Van-
daag dus niet. Het totaal bleef steken op 98, maar met de zes wilsters en twee kemphennen erbij die 
Catharinus vandaag sloeg hebben we de honderd wel gehaald. Nu is het afvragen of we morgen dan 
minder zullen vangen in de ochtend, omdat er vertrek is geweest. Of zal de nieuwe aankomst dat weer 
goedmaken. We blijven hopen op oostelijke dwalies.
De Friese ploeg en André Duiven

Woensdag 17 september 2014
De zwaluwen zijn weg!
Alsook een flink deel, zoniet alles, van de vogels die we gisteren geringd hebben. Er is ook aankomst 
geweest, vooral van Zwartkoppen. De vetgraden van de vogels van vandaag laten zich vandaag vooral 
scoren met 1, 2 en 3 en minder met 4 en 5. De ochtendronde was heel behoorlijk en bestond vooral uit 
Zwartkop. Het dagtotaal bleef weer net onder de honderd steken, met vandaag de Zwartkop en de Sijs 
als talrijkste vangstsoort. Catharinus ving vandaag slechts één wilster, dus hadden we er toch nog pre-
cies honderd!

Dagvangst van 15 09 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Bonte vliegenvanger 11 2
Fitis 12 12
Gekraagde roodstaart 1 1
Goudhaantje 1 1
Grauwe vliegenvanger 1 1
Heggemus 5 5
Koolmees 13 4
Merel 1 1
Pimpelmees 22 4
Roodborst 9 9
Sijs 2 2
Tjiftjaf 25 7
Vink 24 6
Winterkoning 11 2
Zwartkop 19 19

Totaal: 65 11
Aantal soorten:15

Dagverslag

76

7:30 20:00 André Duiven, Tryntje en Ype Albada, Catharinus Monkel

Niet veel bijzonders vandaag:

Met een totaal van 76, met Fitis en Zwartkop als hoofdmoot en een breed scala aan de nu gebruikelijke soorten sluiten 
we een (inmiddels) normale mooie nazomerdag af. Echt niets bijzonders te melden vandaag. Behalve dan…..

Op het Glop werd enige tijd geleden vastgesteld dat het gebouw, waarvan wij al decennia met veel dank aan de Vrije 
Universiteit Amsterdam dankbaar gebruik maken, na ruim 50 jaar toch enkele serieuze gebreken begon te vertonen. Zo 
bleek de noordzijde van het gebouw vlak onder het dak verregaand verrot te zijn door inlopend regenwater. Dat het 
Groene Glop sowieso erg nat is in het voorjaar heeft daarbij ook niet geholpen. Afgelopen najaar en winter hebben de 
gebouwencommissie van de Vrije Universiteit in overleg met aannemer Dijkstra (één van onze meest gewaardeerde 
sponsoren) de zaken eens goed bekeken en doorgesproken met als resultaat dat er dit najaar het nodige ging gebeuren. 
Vlak voor de bouwvak werd er een flinke partij materiaal gedeponeerd en vlak na de bouwvak gingen twee medewerkers 
van Dijkstra gezwind aan de slag en hebben het hele gebouw van een nieuwe huid voorzien. Dat ziet eruit alsof het Glop 
gisteren nieuw opgeleverd is en verlengd de levensduur van het gebouw met een jaar of twintig. Daar waar de 
oorspronkelijke huid nog intact was is de nieuwe huid eroverheen aangebracht (extra isolatie), de noordzijde was echter 
dusdanig aangetast dat daar de hele wand uit moest (en een deel van het dak vernieuwd) en vervangen door een nieuwe. 
En passant hebben de mannen nog ons overkappinkje van nieuwe golfplaten en windveren voorzien en zijn er op diverse 
plaatsen eilander fietshekken neergezet. Het is vanaf nu namelijk ten strengste verboden om fietsen tegen het gebouw te 
zetten. Daar kan het nieuwe materiaal niet tegen, het krast en deukt vrij gemakkelijk. Schroeven en spijkeren is helemaal 
uit den boze!

Wij van het VRS Schiermonnikoog zijn zowel de VU als Dijkstra tiige dank verschuldigd en zien de komende jaren weer 
met vertrouwen tegemoet. Enige foto's geven een indruk van het verrichtte werk en het resultaat.

Van tot: Aanwezig:

woensdag 17 september 2014Nieuw: 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 09 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Bonte vliegenvanger 1 1
Boomkruiper 1 1
Fitis 7 1 8
Grauwe vliegenvanger 1 1
Heggemus 1 1
Houtsnip 1 1
Koolmees 3 3
Merel 1 1
Pimpelmees 22 4
Roodborst 12 3
Sijs 15 15
Sperwer 1 1
Tjiftjaf 3 3
Tuinfluiter 1 1
Vink 4 4
Zanglijster 1 1
Zwartkop 49 49

Totaal: 91 6
Aantal soorten:17

Dagverslag

1 98

8:00 20:00 André G. Duiven, Catharinus Monkel, Ype en Tryntsje Albada

Aankomst! Jawel!

De eerste ronde van vandaag was de beste tot nu toe, voor ons dan. Ruim dertig vogels, waarvan de meeste 
Zwartkoppen. Ondergetekende nam 's ochtends ook beduidend meer vogeks waar in en rond het dorp, dan de 
voorafgaande dagen het geval was, dat wil zeggen er is sprake van aankomst! Nu maar afwachten of dat wat oostelijke 
zeldzaamheden oplevert. De ochtend rondes leverden naast een Houtsnip ook een Sperwer op, dezelfde als die door 
Joop eerder al was voorzien van een ring.

Het is wel duidelijk dat er wat verschuivingen in de soortssamenstelling zijn opgetreden. De Zwartkop gaat de komende 
dagen ongetwijfeld pieken en ook de Sijs is ineens sterk vertegenwoordigd. Verder blijkt dat vele vogels, eigenlijk 
allemaal m.u.v. de local residents, een hoge vetgraad hebben. Voor die vogels is niet zo veel reden meer om hier rond te 
blijven hangen. Of dit nu werkelijk met elkaar verband houdt is de vraag, maar in de laatste ronde hadden we vandaag 
helemaal niets. Normaal vang je in deze z.g. 'schemerronde' altijd nog wel een handvol vogels die op weg naar hun 
slaapplaats in de netten terecht komen. En vaak zijin deze ook al geringd. Vandaag dus niet. Het totaal bleef steken op 
98, maar met de 6 wilsters en 2 kemphennen erbij die Catharinus vandaag sloeg hebben we de honderd wel gehaald.

Nu is het afvragen of we morgen dan minder zullen vangen in de ochtend, omdat er vertrek is geweest. Of zal de nieuwe 
aankomst dat weer goedmaken. We blijven hopen op oostelijke dwalies.

Van tot: Aanwezig:

woensdag 17 september 2014Nieuw: 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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Zwaluwen hadden we gisteren de 
hele dag in behoorlijke aantallen bo-
ven het Glop en ook boven de polder. 
Catharinus nam gister waar dat ze 
ineens met zijn allen waren verdwe-
nen. Vandaag slechts nog een enkele 
zwaluw zien vliegen hier en daar. We 
mochten daarnaast maar liefst twee 
Vuurgoudhanen vangen en in de 
avond nog een Grote Bonte 
Specht. Bezoekers hadden we van-
daag ook. Allereerst een kort bezoek 
van de heer Jean Arnhem en zijn 
vrouw. Als iemand denkt de naam te 
kennen dan klopt dat, het is de broer 
van Roger Arnhem (welke helaas al-
weer enkele jaren geleden overleed). 
Een in de Belgische natuurbescher-
mingswereld bekende naam. De ex-
cursie telde 16 dames en heren, al-
len adult, die we aangenaam konden 
bezighouden met een goede oogst 

en enkele leuke soorten zoals de Vuurgoudhaan, 
Grauwe Vliegenvanger en Sijs. De dag werd ver-
der opgeleukt met een Kleine Klapekster op de 
binnenkwelder nabij het Kobbeduin. Wij hoorden 
er vandaag van, maar de vogel was gisteren al ge-
meld. Hopelijk zit hij er de komende dagen ook 
nog.
Catharinus, Ype, Tryntsje en André

Donderdag 18 september 2014
Toch nog een centennial dag!
Het is nu weer dusdanig lang droog dat de waterstand in de sloot begint te dalen en op dit moment is 
de stand ideaal om als drenkplaats voor de vogels te dienen. Wij vangen dan ook behoorlijk veel in 
sectie 2, waarlangs op diverse plekken (blijkbaar) geschikte drenkplaatsen zijn. Vooral Sijzen weten 

Dagvangst van 17 09 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Boompieper 1 1
Fitis 24 6
Goudhaantje 1 1
Grauwe vliegenvanger 1 1
Grote bonte specht 1 1
Heggemus 1 1
Kleine barmsijs 1 1
Kleine karekiet 1 1
Koolmees 1 1
Pimpelmees 4 4
Roodborst 43 7
Sijs 113 14
Tjiftjaf 12 1 4
Tuinfluiter 11 2
Vink 2 2
Vuurgoudhaantje 2 2
Winterkoning 1 1
Zanglijster 1 1

Zwartkop 246 48

Totaal: 81 17
Aantal soorten:19

Dagverslag

1 99

8:00 20:00 André G. Duiven, Catharinus Monkel en Tryntsje en Ype Albeda

De zwaluwen zijn weg!

Alsook een flink deel, zoniet alles, van de vogels die we gisteren geringd hebben. Er is ook aankomst geweest, vooral van 
Zwartkoppen. De vetgraden van de vogels van vandaag laten zich vandaag vooral scoren met 1, 2 en 3 en minder met 4 
en 5. De ochtendronde was heel behoorlijk en bestond vooral uit Zwartkop. Het dagtotaal bleef weer net onder de 
honderd steken, met vandaag de Zwartkop en de Sijs als talrijkste vangstsoort. Catharinus ving vandaag slechts één 
wilster, dus hadden we er toch nog precies 100! Zwaluwen hadden we gisteren de hele dag in behoorlijke aantallen boven 
het glop en ook boven de polder. Catharinus nam gister waar dat ze ineens met zijn allen waren verdwenen. Vandaag 
slechts nog een enkele zwaluw zien vliegen hier en daar.

We mochten daarnaast maar liefst twee Vuurgoudhanen vangen en in de avond nog een Grote Bonte Specht. Bezoekers 
hadden we vandaag ook. Allereerst een kort bezoek van de heer Jean Arnhem en zijn vrouw. Als iemand denkt de naam 
te kennen dan klopt dat, het is de broer van Roger Arnhem (welke alweer enkele jaren geleden helaas overleed). Een in 
de Belgische natuurbeschermingswereld bekende naam. De excursie telde 16 dames en heren, allen adult, die we 
aangenaam konden bezighouden met een goede oogst en enkele leuke soorten zoals de Vuurgoudhaan, Grauwe 
Vliegenvanger en Sijs. De dag werd verder opgeleukt met een Kleine Klapekster op de binnenkwelder nabij het 
Kobbeduin. Wij hoorden er vandaag van, maar de vogel was gisteren al gemeld. Hopelijk zit hij er de komende dagen ook 
nog.

Catharinus, Ype, Tryntsje en André

Van tot: Aanwezig:

donderdag 18 september 2014Nieuw: 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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deze te vinden en ons totaal van-
daag is dan ook 23. De Zwartkop is 
met 29 de talrijkste soort, maar qua 
aantallen is het piekje daarvan wel 
weer over. Tot nu toe dan. De rest 
van de vangst bestaat uit het gebrui-
kelijke scala, onze gewenste ooste-
lijke dwalie blijft vooralsnog uit. Voor 
het eerst passeren we het honderd-
tal.
In de middag krijgen we bezoek van 
de eerste en even later de tweede 
klas van de Inspecteur Boelensschool 
onder leiding van meester Noorman. 
We kunnen ze een aantal vogels la-
ten zien, waarbij de Sijs de publieks-
prijs qua schattigheid wint. Er wor-
den ook een paar intelligente vragen 
gesteld en op de vraag of ze wisten 
waarom vogels trekken wisten beide 
klassen zonder mankeren het ant-
woord. Het loslaten van een vogel 
nadat hij helemaal verwerkt is door ons levert zoals altijd heel wat hilariteit op. Wederom een geslaagd 
uitstapje. Beide klassen zijn op de bijgevoegde foto’s te zien.
André, Tryntsje, Ype en Catharinus

Vrijdag 19 september 2014
Een warme simmerdei
Het loopt wat terug met de aantal-
len. Om maar weer het geijkte cliché 
te gebruiken, er is vertrek. Dank zij 
de aantrekkingskracht van de sloot is 
met name in de middag sectie 2 erg 
succesvol, zodat we al gauw weer op 
het respectable aantal van 68 zitten. 
Uit het geringe aantal terugvangsten 
mag toch wel blijken dat er flinke 
doorstroom is, vooral van al die 
Zwartkoppen die we iedere dag rin-
gen zien we niets meer terug. Van-
daag de eerste Waterral in de net-
ten. In de middag hebben we enkele 
rondjes van ruim boven de tien, dit 
vanwege de aantrekkingskracht van 
de sloot om te badderen en drinken. 
Daardoor begint het weer te lijken 
op een mogelijke centennial dag. Het 
laatste rondje moet vijf vogels ople-
veren om dat te bereiken. Terwijl dat 
rondje gelopen wordt zit ondergetekende met Ardie en Gea onder het afdakje en zie ik een Houtsnip in 
de lucht die aanstalten maakt om te landen, naar het lijkt op het dak van het gebouw. Dus klim ik de 
ladder op om te zien of hij op het dak zit, niks. Tegelijk hoor ik de rondelopers zeggen ‘hé een Houtnip’. 
Hij hing dus in 1 (onderste baan). Door een vertellinkje kwamen we uiteindelijk uit op 101 deze dag, 
meest Zwartkop en Sijs.
André, Tryntsje, Ype en Catharinus

Dagvangst van 18 09 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Bonte vliegenvanger 1 1
Boomkruiper 1 1
Fitis 16 7
Gekraagde roodstaart 1 1
Goudhaantje 2 2
Heggemus 1 1
Koolmees 43 7
Merel 1 1
Pimpelmees 41 5
Roodborst 53 8
Sijs 123 24
Staartmees 3 3
Tjiftjaf 33 6
Tuinfluiter 2 2
Vink 9 9
Vuurgoudhaantje 1 1
Zanglijster 1 1
Zwartkop 29 29

Totaal: 87 22
Aantal soorten:18

Dagverslag

109

8:00 20:00 André G. Duiven, Catharinus Monkel, Ype & Tryntsje Albada

Toch nog een centenial dag!

Het is nu weer dusdanig lang droog dat de waterstand in de sloot begint te dalen en op dit moment is de stand ideaal om 
als drenkplaats voor de vogels te dienen. Wij vangen dan ook behoorlijk veel in sectie 2, waarlangs op diverse plekken 
(blijkbaar) geschikte drenkplaatsen zijn. Vooral Sijzen weten deze te vinden en ons totaal vandaag is dan ook 23. De 
Zwartkop is met 29 de talrijkste soort, maar qua aantallen is het piekje daarvan wel weer over. Tot nu toe dan. De rest 
van de vangst bestaat uit het gebruikelijke scala, onze gewenstte oostelijke dwalie blijft vooralsnog uit. Voor het eerst 
passeren we het honderdtal.

In de middag krijgen we bezoek van de 1e en even later de 2e klas van de Insp. Boelensschool o.l.v. meester Noorman. 
We kunnen ze een aantal vogels laten zien, waarbij de Sijs de publieksprijs qua schattigheid wint. Er worden ook een 
paar intelligente vragen gesteld en op de vraag of ze wisten waarom vogels trekken wistten beide klassen zonder 
mankeren het antwoord. Het loslaten van een vogel nadat hij helemaal verwerkt is door ons levert zoals altijd heel wat 
hilariteit op. Wederom een geslaagd uitstapje. Beide klassen zijn op de bijgevoegde foto's te zien.

André, Tryntsje, Ype en Catharinus.

Van tot: Aanwezig:

vrijdag 19 september 2014Nieuw: 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 09 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Bonte vliegenvanger 2 2
Fitis 8 8
Goudhaantje 1 1
Grauwe vliegenvanger 1 1
Heggemus 3 3
Houtsnip 1 1
Kleine barmsijs 1 1
Kleine karekiet 1 1
Koolmees 42 6
Pimpelmees 1 1
Rietgors 1 1
Roodborst 46 10
Sijs 24 24
Tjiftjaf 23 1 6
Vink 6 6
Vuurgoudhaantje 1 1
Waterral 1 1
Winterkoning 1 1

Zwartkop 125 26

Totaal: 86 14
Aantal soorten:19

Dagverslag

1 101

8:00 20:00 André G. Duiven, Catharinus Monkel, Ype en Tryntsje Albada

Een warme simmerdei.

Het loopt wat terug met de aantallen. Om maar weer het geijkte cliché te gebruiken, er is vertrek. Dank zij de 
aantrekkingskracht van de sloot is met name in de middag sectie 2 erg succesvol, zodat we al gauw weer op het 
respectable aantal van 68 zitten. Uit het geringe aantal terugvangsten mag toch wel blijken dat er flinke doorstroom is, 
vooral van al die zwartkoppen die we iedere dag ringen zien we niets meer terug. Vandaag de eerste Waterral in de 
netten.

In de middag hebben we enkele rondjes van ruim boven de tien, dit vanwege de aantrekkingskracht van de sloot om te 
badderen en drinken. Daardoor begint het weer te lijken op een mogelijke centennial dag. Het laatste rondje moet 5 
vogels opleveren om dat te bereieken. Terwijl dat rondje gelopen wordt zit ondergetekende met Ardie en Gea onder het 
afdakje en zie ik een Houtsnip in de lucht die aanstalten maakt om te landen, naar het ljkt op het dak van het gebouw. 
Dus klim ik de ladder op om te zien of hij op het dak zit, niks. Tegelijk hoor ik de rondelopers zeggen hé een Houtnip. Hij 
hing dus in 1 (onderste baan). Door een vertellinkje kwamen we uiteindelijk uit op 101 deze dag, meest Zwartkop en Sijs.

André, Ype, Catharinus en Tryntje

Van tot: Aanwezig:

zaterdag 20 september 2014Nieuw: 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 39

Zaterdag 20 september 2014
Wisseldag
Hele dag droog. Prachtige dag. 78 
vogels,  André tot 12.00 Wim, Os-
car  Zo kort had het verslag kunnen 
zijn. De dag begon ook mistig en er 
was weinig wind. Het zonnetje begon 
snel door te komen maar het bleef 
de gehele dag klam aanvoelen bij 
een temperatuur die de 20 graden 
net niet haalde. Bij de ringtafel was 
het dus goed toeven. De vogels kwa-
men in golfjes binnen. Opmerkelijk 
dat juist halverwege de middag en 
aan het begin van de avond ronden 
van 20+ werden gescored. In de 
middag kwamen de vogels af op de 
Glopsloot om de drinken en te bad-
deren. Geen opmerkelijke vangsten 
te melden.  
Wim, Oscar, Joost en Mitchel

Zondag 21 september 2014
Sijzen
Het heeft vanacht licht geregend en 
bij de start van deze vangdag voelt 
het al warm aan. Door de harde wind 
van afgelopen nacht zijn we in de 
eerste ronde druk geweest met blad-
ruimen. Daar konden we ook tijd aan 
besteden omdat er maar twee vogels 
het net hadden weten te vin-
den. Daarna begon het met de Sij-
zen te lopen, onze talrijkste soort 
van vandaag. In groepjes kwamen 
deze op de sloot af. Voor het overige 
weinig bijzonderheden.
Wim

Maandag 22 september 2014
Storm, rallenkooien en geluidskabel
Naast het uithalen van vogels heb-
ben we vandaag ook kunnen oefenen 

Dagvangst van 20 09 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Fitis 25 7
Gekraagde roodstaart 1 1
Goudhaantje 11 2
Grauwe vliegenvanger 1 1
Grote bonte specht 1 1
Kleine karekiet 1 1
Koolmees 53 8
Merel 1 1
Pimpelmees 11 2
Roodborst 12 3
Sijs 414 18
Tjiftjaf 46 1 11
Tuinfluiter 2 2
Vink 6 6
Winterkoning 21 3
Zanglijster 1 1
Zwartkop 10 10

Totaal: 53 23
Aantal soorten:17

Dagverslag

2 78

8:00 20:00 AGD en de Frieze ploeg en na de middag Wim en Oscar c.s.

Hele dag droog.
Prachtige dag.
78 vogels,

André tot 12:00
Wim,  Oscar

Zo kort had het verslag kunnen zijn.

De dag begon ook mistig en er was weinig wind. Het zonnetje begon snel door te komen maar het bleef de gehele dag 
klam aanvoelen bij een temperatuur die de 20 graden net niet haalde. Bij de ringtafel was het dus goed toeven. De vogels 
kwamen in golfjes binnen. Opmerkelijk dat juist halverwege de middag en aan het begin van de avond ronden van 20+ 
werden gescored. In de middag kwamen de vogels af op de Glopsloot om de drinken en te badderen. Geen opmerkelijke 
vangsten te melden. 
 Groeten uit het Groene Glop.
Wim, Oscar, Joost en Mitchel

Van tot: Aanwezig:

zondag 21 september 2014Nieuw: 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 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Fitis 13 1 5
Fluiter 1 1
Grauwe vliegenvanger 1 1
Koolmees 24 6
Pimpelmees 3 3
Roodborst 2 2
Sijs 131 32
Staartmees 11 2
Tjiftjaf 45 9
Vink 15 6
Vuurgoudhaantje 1 1
Zwartkop 11 2

Totaal: 52 17
Aantal soorten:12

Dagverslag

1 70

7:45 Wim, Oscar

Het heeft vanacht licht geregend en bij de start van deze vangdag voelt het al warm aan. Door de harde wind van 
afgelopen nacht zijn we in de eerste ronde druk geweest met bladruimen. Daar konden we ook tijd aan besteden omdat 
er maar twee vogels het hadden weten te vinden. Daarna begon het met de Sijsen te lopen, onze talrijkste soort van 
vandaag. In groepjes kwamen deze op de sloot af. Voor het overige weinig bijzonderheden.

Groet,
Wim

Van tot: Aanwezig:

maandag 22 september 2014Nieuw: 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 22 09 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Boomkruiper 1 1
Goudhaantje 1 1
Heggemus 12 3
Koolmees 31 4
Merel 1 1
Pimpelmees 11 2
Roodborst 2 2
Sijs 210 12
Staartmees 22 4
Tjiftjaf 21 3
Vink 26 8
Vuurgoudhaantje 1 1
Zanglijster 4 4
Zwartkop 3 3

Totaal: 33 16
Aantal soorten:14

Dagverslag

49

7:45 21:00 Wim, Oscar, Monique, Symen en Henry

Storm, rallenkooien en geluidskabel

Naast het uithalen van vogels hebben we vandaag ook kunnen oefenen met het uithalen van elzenproppen. In de ochtend 
stond er een stormachtige wind waardoor er veel blad en dergelijke in de bossecties waaide. Het aantal vogels was 
beduidend lager dan voorgaande dagen. Symen heeft twee rallenkooien gezet in samenwerking met Wim en Henry. De 
twee laatsten hebben het rallengeluid geinstalleerd zodat ook dit onderdeel van het vangprogramma een aanvang kan 
krijgen. Morgen gaan we kooi 3 en 4 bijplaatsen.

Groet,
Wim

Van tot: Aanwezig:

dinsdag 23 september 2014Nieuw: 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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met het uithalen van elzenproppen. In de ochtend stond er een stormachtige wind waardoor er veel 
blad en dergelijke in de bossecties waaide. Het aantal vogels was beduidend lager dan voorgaande da-
gen. Symen en Wim hebben twee rallenkooien gezet en het rallengeluid geïnstalleerd zodat ook dit 
onderdeel van het vangprogramma een aanvang kan krijgen. Morgen worden kooi 3 en 4 nog bijge-
plaatst.
Wim

Dinsdag 23 september 2014
Sijzen
We hadden vandaag het dagverslag 
kort kunnen houden door te zeggen 
‘geen bijzonderheden’ maar dan 
doen we toch wel tekort aan deze 
prachtige dag. Met 116 vogels de 
beste dag tot nu toe deze ringweek. 
Elke ronde een aardig aantal vogels 
waarbij de bossectie het erg goed 
deed. Vink, Sijs en Koolmees voer-
den de boventoon en vandaag was 
ook een Keep te noteren. We zijn 
een poos bezig geweest met een 
vage fitjaf. Het vleugelkenmerk was 
erg onduidelijk, alles goed genoteerd 
en losgelaten als Tjiftjaf. Doordat er 
niet zo veel tijd was voor andere ac-
tiviteiten alleen de rallenkooi bij sec-
tie 8 bijgeplaatst. Aan het doorzicht 
in de polder wordt vanaf vandaag 
ook gewerkt, de maïs wordt nu al 
gehakseld. Dat is ook goed te horen 
vanwege het rustige weer. 
Wim en Oscar

Woensdag 24 september 2014
Een dag met regen
Na een groot aantal droge dagen 
gingen vandaag de hemelsluizen 
open. Bij het naar buiten stappen 
viel het op dat er veel leven rond het 
Glop aanwezig was. Tot half 10 liep 
het lekker door met Sijs en Vink 
maar toen de regen begon was het 
gedaan met de vogelpret. Alleen in 
de rallenkooi bij 8 konden we nog 
een paar jonge Waterrallen opha-
len. Na de regen (10 mm) bleven de 
vogels weg van de baan waardoor het dagtotaal 
bleef hangen op 49. 
Wim c.s.

Donderdag 25 september 2014
Feest!!!!
Vandaag vierde onze Oscar zijn verjaardag. 
Speciaal voor deze gelegenheid hebben we de 
slingers uit de kast gehaald en de ringplek ver-
sierd. Oscar vergastte ons op een overheerlijke 
lamscurry aangevuld met rode wijn. Oscar is met 
de avondboot naar huis gegaan om daar de festi-
viteiten voort te zetten. Voor de rest was het geen 

Dagvangst van 23 09 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Fitis 15 6
Goudhaantje 12 3
Heggemus 15 6
Keep 1 1
Koolmees 710 17
Merel 4 4
Pimpelmees 62 8
Rietgors 1 1
Roodborst 56 11
Sijs 512 18
Staartmees 1 1
Tjiftjaf 56 1 12
Tuinfluiter 1 1
Vink 114 15
Winterkoning 11 2
Zanglijster 5 5
Zwartkop 5 5

Totaal: 78 36
Aantal soorten:17

Dagverslag

1 116

7:30 20:30 Oscar, Wim, Henry

We hadden vandaag het dagverslag kort kunnen houden door te zeggen "geen bijzonderheden" maar dan doen we toch 
wel tekort aan deze prachtige dag.
Met 115 vogels de beste dag tot nu toe deze ringweek. Elke ronde een aardig aantal vogels waarbij de bossectie het erg 
goed deed. Vink, Sijs, Koolmees voerden de boventoon en vandag was ook een Keep te noteren. We zijn een poos bezig 
geweest met een vage fitjaf. Het vleugelkenmerk was erg onduidelijk, alles goed genoteerd en losgelaten als Tjiftjaf.
Doordat er niet zo veel tijd was voor andere activiteiten alleen de rallenkooi bij sectie 8 bijgeplaatst.
Aan het doorzicht in de polder wordt vanaf vandaag ook gewerkt, de maïs wordt nu al gehakseld. Dat is ook goed te 
horen vanwege het rustige weer.

Groeten vanaf Het Groene Glop,
Wim en Oscar

Van tot: Aanwezig:

dinsdag 23 september 2014Nieuw: 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 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Fitis 1 1
Heggemus 3 3
Kleine karekiet 1 1
Koolmees 21 3
Merel 1 1
Pimpelmees 2 2
Roodborst 32 5
Sijs 48 12
Tjiftjaf 31 4
Tuinfluiter 1 1
Vernietigd 1
Vink 13 4
Waterral 3 3
Zanglijster 1 1
Zwartkop 8 8

Totaal: 32 17
Aantal soorten:15

Dagverslag

50

7:30 20:30 Wim, Oscar, Symen en Henry

Een dag met regen.
Na een groot aantal droge dagen gingen vandaag de hemelsluizen open. Bij het naar buitenstappen viel het op dat er veel 
leven rond het Glop aanwezig was.Tot half 10 liep het lekker door met Sijs en Vink maar toen de regen begon was het 
gedaan met de vogelpret. Alleen in de rallenkooi bij 8 konden we nog een paar jonge waterrallen ophalen.
Na de regen (10 mm) bleven de vogels weg van de baan waardoor het dagtotaal bleef hangen op 49.

Groeten uit het Glop,
Wim c.s.

Van tot: Aanwezig:

woensdag 24 september 2014Nieuw: 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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feest vandaag. Vanacht is er eerst nog 12 mm water bijgevallen 
en aan het eind van de middag begon het weer gestaag te rege-
nen. Overal kunnen de vogels weer drinken en badderen waar-
door de aantrekkingskracht van de Glopsloot significant is afge-
nomen. De vogels lieten zich dus niet zien en we bleven steken 

op een schamele 35 stuks. Op dit 
moment (21.35 uur) waait het ste-
vig. We hopen dat de vangsten mor-
gen weer aantrekken. 
Wim, Symen en André

Vrijdag 26 september 2014
Tussendag
Na de regen van de afgelopen dagen 
een wat sombere start van de dag. 
Bedekte hemel en behoorlijk wat 
wind. Later op de dag nog een beet-
je motregen. Dat had niet veel om 
het lijf want in de regenmeter was 
niets af te lezen. De vangdag zelf 
had ook niet veel om het lijf. Verhou-
dingsgewijs veel terugvangsten. Van de versgeringde vogels sprong Zwartkop eruit en we hadden van-
daag ook twee Kepen. In de avond is de wind geheel weggevallen en hopen we voor morgen op meer 
vogels, ook handig voor de certificeringsdag van morgen.  
Wim Fokker

Dagvangst van 25 09 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Heggemus 12 3
Koolmees 13 4
Pimpelmees 2 2
Roodborst 22 4
Sijs 13 4
Staartmees 6 6
Tjiftjaf 31 4
Waterral 11 2
Winterkoning 2 2
Zanglijster 1 1
Zwartkop 12 3

Totaal: 20 15
Aantal soorten:11

Dagverslag

35

7:30 Wim, Oscar en Symen

Feest!!!!

Vandaag vierde onze Oscar zijn verjaardag. Speciaal voor deze gelegenheid hebben we de slingers uit de kast gehaald 
en de ringplek versierd.
Oscar vergaste ons op een overheerlijke lamscurry aangevuld met rode wijn. Oscar is met de avondboot naar huis 
gegaan om daar de festiviteiten voort te zetten.
Voor de rest was het geen feest vandaag. Vanacht is er eerst nog 12 mm water bijgevallen en aan het eind van de 
middag begon het weer gestaag te regenen. Overal kunnen de vogels weer drinken en badderen waardoor de 
aantrekkingskracht van de glopsloot significant is afgenomen.
De vogels lieten zich dus niet zien en we bleven steken op een schamele 35 stuks.
Op dit moment (21.35 uur) waait het stevig. We hopen dat de vangsten morgen weer aantrekken.

Groet uit een nat Glop,
Wim, Symen en André

Van tot: Aanwezig:

donderdag 25 september 2014Nieuw: 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 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Fitis 3 3
Goudhaantje 1 1
Heggemus 11 2
Keep 2 2
Kleine karekiet 1 1
Koolmees 25 7
Pimpelmees 3 3
Rietgors 1 1
Roodborst 1 1
Sijs 11 2
Tjiftjaf 61 7
Waterral 2 2
Winterkoning 2 2
Zwartkop 19 10

Totaal: 26 18
Aantal soorten:14

Dagverslag

44

7:30 20:00 Wim, Symen en Koos

Tussendag.

Na de regen van de afgelopen dagen een wat sombere start van de dag. Bedekte hemel en behoorlijk wat wind. Later op 
de dag nog een beetje motregen. Dat had niet veel om het lijf wat in de regenmeter was niets af te lezen. De vangdag zelf 
had ook niet veel om het lijf. Verhoudingsgewijs veel terugvangsten. Van de versgeringde vogels sprong Zwartkop eruit 
en we hadden vandaag ook twee Kepen. 
In de avond is de wind geheel weggevallen en hopen we voor morgen op meer vogels, ook handig voor de 
certificeringsdag van morgen.

Groet,
Wim Fokker

Van tot: Aanwezig:

zaterdag 27 september 2014Nieuw: 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 40

Zaterdag 27 september 2014
Certificeringsdag
Vandaag een drukte van belang vanwege de certi-
ficeringsdag. Een tiental ringers kwamen met 
Henk van der Jeugd van de wal. Wij (Bert en Ar-
jen) komen aan met de boot van 09.30 uit Lau-
wersoog. Op de boot ontmoeten we nog Barbara 
en hebben het terloops nog over Sperwergrasmus-
sen (je voelt het al aankomen...).

Eenmaal op het Glop worden we har-
telijk ontvangen door de ringers, 
soep en de certificanten. We horen 
uiteraard direct dat die ochtend een 
Sperwergrasmus gevangen is. Om 
13.00 uur is het Glop weer leeggelo-
pen en begint de door ons zo ge-
zochte rust weder te keren. We set-
telen ons en de vogels blijven drup-
pelend binnenkomen. 
Opmerkelijkheden zijn een Waterral en een Kleine Barmsijs. Bij de ronde van 16.00 uur hangt er wel 
een hele grote Tuinfluiter in net 1, de Sperwergrasmus is wedergekeerd en laat ook ons genieten van 
zijn aanwezigheid op het eiland. Het weer is fantastisch, strak blauwe lucht en een aangename tempe-
ratuur. Bijgevoegd foto’s van de certificering en twee generaties nieuwe ringers. 
Bert, Arjen, Hielke en Vera

Dagvangst van 27 09 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Fitis 1 1
Goudhaantje 3 3
Grauwe vliegenvanger 1 1
Heggemus 32 5
Kleine barmsijs 1 1
Kleine karekiet 1 1
Koolmees 22 4
Merel 2 2
Pimpelmees 22 4
Roodborst 33 6
Sijs 14 5
Sperwergrasmus 11 2
Tjiftjaf 31 4
Vink 10 10
Waterral 2 2
Winterkoning 5 5
Zanglijster 1 1
Zwartkop 318 21

Totaal: 52 26
Aantal soorten:18

Dagverslag

78

7:30 21:00 Wim en Symen to 12:00 uur daarna Bert & Arjen

Certificeringsdag

Vandaag een drukte van belang vanwege de certificeringsdag. Een tiental ringers kwamen met Henk van der Jeugd van 
de wal.

Wij (Bert en Arjen) komen aan met de boot van 09.30 uit Lauwersoog. Op de boot ontmoeten we nog Barbara en hebben 
het terloops nog over sperwergrasmussen (je voelt het al aankomen….). Eenmaal op het Glob worden we hartelijk 
ontvangen door de ringers, soep en de certificanten. We horen uiteraard direct dat die ochtend een sperwergrasmus 
gevangen is. Om 13.00 uur is het Glob weer leeggelopen en begint de door ons zogezochte rust weder te keren. We 
settele ons en de vogels blijven druppelend binnenkomen. Opmerkelijkheden zijn een waterral en een kleine barmsijs. Bij 
de ronde van 16.00 uur hangt er wel een hele grote tuinfluiter in net 1, de sperwergrasmus is wedergekeerd en laat ook 
ons genieten van zijn aanwezigheid op het eiland.

Het weer is fantastisch, strak blauwe lucht en een aangename temperatuur. Bijgevoegd foto's van de certificering en twee 
generaties nieuwe ringers.

Groeten,
Bert, Arjen, Hielke en Vera

Van tot: Aanwezig:

zaterdag 27 september 2014Nieuw: 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 28 september 2014
De spanning loopt op
De eerste volle dag, we beginnen 
met een aardig palet aan soorten, 
waaronder een Waterral. Om 11.00 
uur de eerste excursie van vandaag 
van een groep Vogelreizen. In totaal 
14 enthousiaste mensen (allemaal 
na-eerstekalenderjaar). We kunnen 
ze veel soorten laten zien. Tevens 
wordt er nog gesponsord. Om 14.00 
uur alweer de volgende ecursie met 
in totaal negen mensen (idem). Ook 
nu weer sponsoringen.
Met het vertrek van de excursies 

verdwijnen ook de vogels. Hoewel geen nul-rondjes blijft het 
aantal uiteindelijk steken op 60. Maar hiermee evenaren we wel 
al het weektotaal van vorig jaar, dus niet getreurd. Op het einde 
nog wel een Vuurgoudhaan, dus laat ook de neefjes maar ko-
men!. We weten nu nog niet wat de volgende ochtend zou gaan 
brengen...
Bert, Arjen, Hielke en Vera

Maandag 29 september 2014
De spanning loopt op
Ondanks het rustige weer toch be-
hoorlijk wat aankomst. De eerste 
twee rondes volle bak met Zwartkop-
pen. Binnen twee rondes al direct de 
helft van de hele dag te pakken. Een 
goed begin van de dag. In de mid-
dag een groepje van vier Kleine 
Barmsijzen die water komen drinken 
in sectie 2. Opvallend is dat een 
hiervan in 2012 eerder geringd is en 
daarna niet weer tot nu toe. De hele 
dag door Waterral gevangen met uit-
eindelijk in totaal zeven. Het lijkt er 
dus op dat het geluid weer zijn effect 
heeft gehad. Er scharrelen er nog 
meer voor morgen.
’s Middags komen Oscar en Matty aan voor het kwelderonderzoek en aanvullend wat nachtvlinderon-
derzoek (bij de lamp nog een donsvlinder!). De laatste ronde, wanneer de teller op 97 vogels staat, de 

eerste hoe-wiet van het jaar. Het geluidje 
blijkt uit het net te komen. Houzee, de eerste 
van het jaar! De honderd(envier) wordt vol 
gemaakt door een groepje Staartmezen. De 
trend in de tijd loopt door: Tjiftjaf - goudhaan 
- Vuurgoudhaan - Bladkoning - ....  We heb-
ben dus zin in morgen!
Bert, Arjen, Hylke, Vera

Dagvangst van 29 09 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Bladkoninkje 1 1
Heggemus 31 4
Kleine barmsijs 14 5
Koolmees 22 4
Merel 1 1
Roodborst 32 5
Sijs 12 3
Staartmees 31 4
Tjiftjaf 33 6
Vink 7 7
Waterral 7 7
Winterkoning 11 2
Zwartkop 649 55

Totaal: 81 23
Aantal soorten:13

Dagverslag

104

7:45 21:00 Bert Dijkstra & Arjen Goutbeek

Ondanks het rustige weer toch behoorlijk wat aankomst. De eerste twee rondes volle bak met zwartkoppen. Binnen twee 
rondes al direct de helft van de hele dag te pakken. Een goed begin van de dag. In de middag een groepje van vier kleine 
barmsijzen die water komen drinken in sectie 2. Opvallend is dat een hiervan in 2012 eerder geringd is en daarna niet 
weer tot nu toe. De hele dag door waterral gevangen met uiteindelijk in totaal zeven. Het lijkt er dus op dat het geluid weer 
zijn effect heeft gehad. Er scharrelen er nog meer voor morgen. 's Middags komen Oscar en Matty aan voor het 
kwelderonderzoek en aanvullend wat nachtvlinderonderzoek (bij de lamp nog een donsvlinder!). De laatste ronde, 
wanneer de teller op 97 vogels staat, de eerste hoe-wiet van het jaar. Het geluidje blijkt uit het net te komen. Houzee, de 
eerste van het jaar! De honderd(envier) wordt volmaakt door een groepje staartmezen.

De trend in de tijd loopt door: tjiftjaf - goudhaan - vuurgoudhaan - bladkoning - …. 
We hebben dus zin in morgen!

Groet,
Bert, Arjen, Hylke, Vera

Van tot: Aanwezig:

maandag 29 september 2014Nieuw: 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 28 09 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Goudhaantje 1 1
Groenling 1 1
Heggemus 1 1
Kleine barmsijs 2 2
Koolmees 36 9
Pimpelmees 41 5
Roodborst 12 3
Sijs 3 3
Tjiftjaf 13 4
Vink 4 4
Vuurgoudhaantje 1 1
Waterral 11 2
Winterkoning 42 6
Zwartkop 117 18

Totaal: 44 16
Aantal soorten:14

Dagverslag

60

7:35 20:15 Bert Dijkstra, Arjen Goutbeek

De eerste volle dag, we beginnen met een aardig palet aan soorten, waaronder een waterral. Om 11.00 uur de eerste 
excursie van vandaag van een groep Vogelreizen. In totaal 14 enthousiaste mensen (allemaal  >1). We kunnen ze veel 
soorten laten zien. Tevens wordt er nog gesponsord. Om 14.00 uur alweer de volgende ecursie met in totaal 9 mensen 
(allemaal >1). Ook nu weer sponsoringen. Met het vertrek van de excursies verdwijnen ook de vogels. Hoewel geen nul-
rondjes blijft het aantal uiteindelijk steken op 60. Maar hiermee evenaren we wel al het weektotaal van vorig jaar, dus niet 
getreurd. Op het einde nog wel een vuurgoudhaan, dus laat ook de neefjes maar komen!.

We weten nu nog niet wat de volgende ochtend zou gaan brengen…..

Groeten Bert, Arjen, Hielke en Vera

Van tot: Aanwezig:

maandag 29 september 2014Nieuw: 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 30 september 2014
(De)crescendo
In de vroege ochtenduren, zo rond 
6.30 uur, een beste bui gehad. Na 
twee nachten rallengeluid gedraaid 
te hebben (van ’s avonds 7 tot ’s 
ochtends 8) zijn de verwachtingen 
hoog gespannen. Het eerste rondje 
gaf ons gelijk. Verspreid over de vier 

kooien gelijk zes Waterrallen. De rest van de dag erg rustig 
met vogels. Laat op de middag wel een clubje Kleine barmsijzen 
en een drietal Kepen.
Op het Glop zelf werd het ook steeds rustiger. Hylke en Vera zijn 
weer naar de vaste wal gegaan en Oscar en Matty hebben hun 
monsters op de kwelder en het Groene Strand getrokken en zijn 
zelf ook weer vertrokken. Al met al met de vogels een rustige 

dag. Opmerkelijke dingen: barmsijs met slagpenrui, drinkplaats halverwege baan 2 blijft in trek, drie 
rallenkooien staan nog te droog, kooi bij 3 vangt verreweg het best. Er valt verder helaas weinig te 
melden, het aantal blijft wat achter.
Bert en Arjen

Woensdag 1 oktober 2014
Concerto Nr. 3 in F majeur, Op. 8, 
RV 293
De zomer is echt vertrokken, er 
hangt een dikke laag mist in de pol-
der en de Kepen, Zanglijsters en 
Goudhanen beginnen de netten te 
vullen. De eerste twee rondes leve-
ren eveneens volle rallenkooien op, 
in kooi 3 zitten er respectievelijk ze-
ven en zes. Het draaien van het ral-
lengeluid ’s nachts doet weer goed 
werk. Het wordt een topdag voor 
Waterrallen, met een dagtotaal van 
22. Opvallend is dat we geen terug-
vangsten van Waterrallen hebben, 
dus veel doortrek. Op het eind van 
de dag de eerste Koperwiek voor dit 
jaar. Een leuke en goed bezochte ex-
cursie (13 deelnemers) vanuit het bezoekerscentrum gehad. Weer verschillende ringstrengen kunnen 
laten sponsoren. 
Zwartkoppen vertonen lichte doortrek. Verder hebben we de vleugels van kooi 4/5 verlengd.
Bert en Arjen

Donderdag 2 oktober 2014
Brussels lof met ijs toe
Wederom de hele nacht geluid van Waterral gedraaid, deze keer met minder direct effect. De eerste 
ronde slechts een enkele ral. De tweede ronde was beter met vijf exemplaren. Wel zien we ze nog 

Dagvangst van 30 09 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Goudhaantje 1 1
Heggemus 1 1
Keep 3 3
Kleine barmsijs 1 1
Koolmees 11 2
Pimpelmees 2 2
Roodborst 11 2
Sijs 2 2
Tjiftjaf 11 2
Vink 1 1
Vuurgoudhaantje 1 1
Waterral 13 13
Winterkoning 2 2
Zanglijster 4 4
Zwartkop 5 5

Totaal: 37 5
Aantal soorten:15

Dagverslag

42

7:45 20:00 Bert Dijkstra & Arjen Goutbeek

In de vroege ochtenduren, zo rond 6.30 uur, een beste bui gehad.  Na 2 nachten rallengeluid gedraaid te hebben (van 's 
avonds 7 tot 's ochtends 8) zijn de verwachtingen hoog gespannen. Het eerste rondje gaf ons gelijk. Verspreid over de 4 
kooien gelijk 6 rallen. De rest van de dag erg rustig met vogels. Laat op de middag wel een clubje Kleine barmsijzen en 
een drietal Kepen. Op het Glob zelf werd het ook steeds rustiger. Hylke en Vera zijn weer naar de vaste wal gegaan en 
Oscar en Matty hebben hun monsters op de kwelder en het Groene Strand getrokken en zijn zelf ook weer vertrokken. Al 
met al met de vogels een rustige dag. Opmerkelijke dingen: barmsijs met slagpenrui, drinkplaats halverwege baan 2 blijft 
in trek, 3 rallenkooien staan nog te droog, kooi bij 3 vangt verreweg het best.

Er valt verder helaas weinig te melden, het aantal blijft wat achter.

Groeten,
Bert en Arjen

Van tot: Aanwezig:

woensdag 1 oktober 2014Nieuw: 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 10 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Goudhaantje 1 1
Heggemus 1 1
Keep 2 2
Koolmees 12 3
Koperwiek 1 1
Merel 1 1
Pimpelmees 5 5
Roodborst 11 2
Sijs 11 2
Tjiftjaf 3 3
Vink 7 7
Waterral 22 22
Winterkoning 41 5
Zanglijster 3 3
Zwartkop 314 17

Totaal: 57 18
Aantal soorten:15

Dagverslag

75

7:45 Bert Dijkstra en Arjen Goutbeek

Concerto Nr. 3 in F majeur, Op. 8, RV 293

De zomer is echt vertrokken, er hangt een dikke laag mist in de polder en de Kepen, Zanglijsters en Goudhanen beginnen 
de netten te vullen. De eerste twee rondes leveren eveneens volle rallenkooien op, in kooi 3 zitten er respectievelijk zeven 
en zes. Het draaien van het rallengeluid 's nachts doet weer goed werk. Het wordt een topdag voor waterrallen, met een 
dagtotaal van 22. Opvallend is dat we geen terugvangsten van Waterrallen hebben, dus veel doortrek. Op het eind van de 
dag de eerste Koperwiek voor dit jaar.
Een leuke en goed bezochte excursie (13 deelnemers) vanuit het bezoekerscentrum gehad. Weer verschillende 
ringstrengen kunnen laten sponsoren. 

Zwartkoppen lichte doortrek

vleugels kooi 4/5 verlengen

Van tot: Aanwezig:

donderdag 2 oktober 2014Nieuw: 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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overal nog over de baan lopen, dus 
dat biedt perspectief voor de rest 
van de dag. Het aantal blijft echter 
wat achter de ochtend, op een Zwar-
kop na met een Bruxelles-ring (is die 
van jou Erik?).
Daarna echter een nul-rondje. Arjen 
besluit de Reddingsweg af te lopen 
richting strand om te kijken of er 
nog wat vogels op het eiland zijn. 
Dat valt wat tegen en past in het 
beeld op het Glop. Wel spurt een  
IJsvogel over het bruggetje, wat 
leidt tot een vangst. De eerste weer 
sinds 2009! Op dat moment is ook 
Willem Bil met zoon op bezoek (VRS 
Menork) en ze vallen met de neus in 
de boter: IJsvogel, Bladkoninkje en 
Waterrallen. Nog een tijdje discussie 
gevoerd over kenmerken van juve-
niele en adulte Waterrallen (mate 
van bruin op de wangen en kop).
In de loop van de dag de vleugels van de achterste kooi verlengd, waardoor de vangsten nog hoger 
moeten kunnen worden. De dag sluiten we uiteindelijk af met nog enkele Merels, Kepen en Koperwie-
ken.
Bert en Arjen

Vrijdag 3 oktober 2014
Hvidbrynet løvsanger en Vandrikse
We staan vroeg op om het bezoek, Rinus en Nyn-
ke, van de eerste boot te kunnen ontvangen. Met 
de eerste boot nemen ze een grote hoeveelheid 
vogels mee. De eerste ronde is hard werken en 
zet de teller direct op 60, vooral Roodborst en 
Zwartkop, maar ook Waterral is al aanwezig. Ze 
schieten letterlijk overal weg over de baan en het 
riet, maar nog niet in de kooien. De tweede ronde 
is wederom dik met 40 vogels inclusief 13 Water-
rallen, een Bladkoning en een Deense Roodborst. 
De aanwezige ondersteuning van Rinus, Nynke, 
Hanneke, Anne en Marja is dus meer dan welkom! 
Daarna zakt het aantal wel weg, maar dat is be-
kend van de middag. Op het eiland is al wel meer 

Dagvangst van 02 10 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Bladkoninkje 1 1
Fitis 21 3
Grote bonte specht 1 1
Heggemus 22 4
IJsvogel 1 1
Keep 2 2
Koolmees 23 5
Koperwiek 3 3
Merel 11 2
Pimpelmees 2 2
Roodborst 21 3
Staartmees 1 1
Tjiftjaf 23 5
Vink 7 7
Waterral 113 14
Winterkoning 3 3
Zanglijster 1 1
Zwartkop 28 1 11

Totaal: 47 21
Aantal soorten:18

Dagverslag

1 69

8:00 20:00 Arjen Goutbeek, Bert Dijkstra

Brussels lof met ijs toe

Wederom de hele nacht geluid van Waterral gedraaid, deze keer met minder direct effect. De eerste ronde slechts een 
enkele ral. De tweede ronde was beter met vijf exemplaren. Wel zien we ze nog overal nog over de baan lopen, dus dat 
biedt perspectief voor de rest van de dag. Het aantal blijft echter wat achter de ochtend, op een Zwarkop na met een 
Bruxxelles-ring (is die van jou Erik?). Daarna echter een 0-rondje. Arjen besluit de Reddingsweg af te lopen richting strand 
om te kijken of er nog wat vogels op het eiland zijn. Dat valt wat tegen en past in het beeld op het Glop.

Wel spurt een ijsvogel over het bruggetje, wat leidt tot een vangst. De eerste weer sinds 2009! Op dat moment is ook 
Willem Bil met zoon op bezoek (Menork) en ze vallen met de neus in de boter: Ijsvogel, Bladkoninkje en Waterrallen. Nog 
een tijdje discussie gevoerd over kenmerken juveniele en adulte waterrallen (mate van bruin op de wangen en kop). 

In de loop van de dag de vleugels van de achterste kooi verlengd, waardoor de vangsten nog hoger moeten kunnen 
worden. De dag sluiten we uiteindelijk af met nog enkele merels, kepen en koperwieken.

Groet,
Bert en Arjen

Van tot: Aanwezig:

donderdag 2 oktober 2014Nieuw: 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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activiteit merkbaar met Kepen en 
lijsterachtigen. Rond het Glop nog 
twee Bladkoningen gehoord. Het is 
tevens bijzonder fraai weer, wat ons 
in het lommerijke Glop langzaam 
doet indutten. De rondes aan het 
einde van de dag schudden ons wak-
ker omdat het aantal nog weer even 
op loopt. We hebben een mooi eind-
aantal. We verdienen zeker een 
etentje en borreltje(s) bij Van der 
Werff!
Bert en Arjen

Week 41

Zaterdag 4 oktober 2014
Dierendag = vogeldag
Na een nacht geluid met rallen direct al goede vangsten. Rond het middaguur al 28 stuks. Joop neemt 
het over van Bert.  Nadat we Bert hadden uitgezwaaid begon voor ons een leuke vangmiddag, vooral 
de mooie aantallen rallen waren een 
plezier. Het weer werkte nog prima 
mee, een lekkere temperatuur, met 
een zonnetje, en wind varierend tus-
sen kracht 2 en 4. Overal in het Glop 
hoor je de Waterrallen plonzen, en 
het aantal dat zich in de kooien liet 
vangen is blijven steken op 39. Tij-
dens de laatste rondes in het donker 
zaten er diverse op de spandraden, 
wie weet laten die zich morgen ver-
schalken. Super was natuurlijk de 
Bladkoning, (de vierde van dit sei-
zoen) die eenzaam in sectie 8 hing, 
ter hoogte van kooi 8, waar een Wa-
terral hem gezelschap hield.
Ook de Keep was voor ons bijzon-
der, evenals de Putter en de sijzen. 
Die vang je aan de IJssel niet dage-

Dagvangst van 03 10 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Bladkoninkje 1 1
Heggemus 2 2
Keep 1 1
Kleine karekiet 12 3
Koolmees 6 6
Merel 24 6
Pimpelmees 21 3
Roodborst 546 1 52
Sijs 2 2
Staartmees 4 4
Tjiftjaf 25 7
Tuinfluiter 1 1
Vink 7 7
Vuurgoudhaantje 1 1
Waterral 126 27
Winterkoning 4 4
Zanglijster 4 4
Zwartkop 132 33

Totaal: 135 28
Aantal soorten:18

Dagverslag

1 164

8:00 Bert Dijkstra & Arjen Goutbeek

Hvidbrynet løvsanger en Vandrikse

We staan vroeg op om het bezoek, Rinus en Nynke, van de eerste boot te kunnen ontvangen. Met de eerste boot nemen 
ze een grote hoeveelheid vogels mee. De eerste ronde is hard werken en zet de teller direct op 60  vogels, vooral 
roodborst en zwartkop, maar ook waterral is al aanwezig. Ze schieten letterlijk overal weg over de baan en het riet, maar 
nog niet in de kooien. De tweede ronde is wederom dik met 40 vogels inclusief 13 waterrallen, een bladkoninkje en een 
Deense roodborst. De aanwezige ondersteuning van Rinu, Nnke, Hanneke, Anne en Marja is dus meer dan welkom! 
Daarna zakt het aantal wel weg, maar dat is bekend van de middag. Op het eiland is al wel meer activiteit merkbaar met 
kepen en lijsterachtigen. Rond het Glop nog twee bladkoninkjes gehoord.

Het is tevens bijzonder fraai weer, wat ons in het lommerijke Glob langzaam doet indutten. De rondes aan het einde van 
de dag schudden ons wakker omdat het aantal nog weer even op loopt. We hebben een mooi eindaantal.

We verdienen zeker een etentje en borreltje(s) bij Van der Werff!

Groet,
Bert en Arjen

Van tot: Aanwezig:

zaterdag 4 oktober 2014Nieuw: 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 10 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Bladkoninkje 1 1
Goudhaantje 1 1
Keep 1 1
Koolmees 41 5
Merel 2 2
Pimpelmees 3 3
Putter 1 1
Roodborst 410 14
Sijs 4 4
Staartmees 1 1
Tjiftjaf 11 2
Tuinfluiter 1 1
Vink 11 11
Waterral 138 39
Zanglijster 1 1
Zwartkop 35 35

Totaal: 108 14
Aantal soorten:16

Dagverslag

122

8:00 Bert Dijkstra, Arjen Goutbeek, Joop van Ardenne, Marijke Vaneker

Na een nacht geluid met rallen direct al goede vangsten. Rond het middaguur al 28 stuks. Joop neemt het over van Bert.

Nadat we Bert hadden uitgezwaaid begon voor ons een leuke vangmiddag, vooral de mooie aantallen rallen waren een 
plezier.
Het weer werkte nog prima mee, een lekkere temperatuur, met een zonnetje, en wind varierend tussen kracht 2 en 4.
Overal in het Glop hoor je de waterrallen plonzen, en het aantal dat zich in de kooien liet vangen is blijven steken op 39
Tijdens de laatste rondes in het donker zaten er diverse op de spandraden, wie weet laten die zich morgen verschalken.
Super was natuurlijk de bladkoning, (de vierde van dit seizoen) die eenzaam in sectiet 8 hing, ter hoogte van kooi 8, waar 
een waterral hem gezelschap hield.
Ook de keep was voor ons bijzonder, evenals de putter en de sijzen. Die vang je aan de Ijssel niet dagelijks.
Vanmiddag vloog er een havik over, die voor wat onrust zorgde, en die er voor zorgde dat we in sectie 2 zes vogels op 2 
vierkante meter vingen.
De hele middag wemelde het in het bos van de staartmezen, waarvan zich er helaas maar eentje liet vangen, want wat 
zijn dat een leuke beestjes.

Van tot: Aanwezig:

zaterdag 4 oktober 2014Nieuw: 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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lijks. Vanmiddag vloog er een Havik over, die voor wat onrust zorgde, en die er voor zorgde dat we in 
sectie 2 zes vogels op 2 vierkante meter vingen. De hele middag wemelde het in het bos van de staart-
mezen, waarvan zich er helaas maar eentje liet vangen, want wat zijn dat een leuke beestjes. 
Bert en Arjen, Joop en Marijke

Zondag 5 oktober 2014
Mazzel met het weer
Hoewel de voorspelde regen van-
nacht is uitgebleven, was het eerste 
rondje van vanochtend een karige, 
met maar vier vogels. De weersom-
slag, vooral meer wind, heeft over 
de hele dag gezien niet geleid tot 
veel minder vogels. Wel tot veel 
meer blad, de hele dag door hebben 
we moeten plukken, de wind was 
weer wisselend van sterkte, wel heb-
ben we het de hele dag droog ge-
houden. Het moeten missen van het 
rallengeluid heeft duidelijk wel ef-
fect: geen enkele ral vandaag, en we 
hebben er slechts eenmaal eentje 
gehoord in het Glop. De dag begon 
ook heel stil. Om 10 uur begon er 
pas wat leven in de brouwerij te ko-
men, met eerst de mezen, en later 
de Vinken. Om tien uur verwelkom-
den we een groep van 14 enthousi-
aste excursiegangers, onder leiding 
van Raymond Claassen, die we kon-
den verblijden met een mooi scala 
aan vogels, met een Bladkoning als 
welkome topper! Ook vanmiddag zijn 
we leuk bezig gehouden door een 
groepje van vijf excursiegangers die 
via het bezoekerscentrum het Glop 
wisten te vinden. De bezoekers bleken dolenthousiast, ik citeer: ‘wat was dit een feest!’. En dat was 
wederzijds, altijd leuk als je mensen warm kunt maken voor het schone vak der vogelringerij. Heel bij-
zonder was het stel Bladkoningen, dat vanmiddag op 30 centimeter van elkaar in sectie 9 hing. Ook 
om 18.00 vingen we nog een exemplaar, maar die bleken we vanmorgen ook al in handen gehad te 
hebben: het gewicht was tussen 9.45 uur en 18.00 uur gestegen van 5.7 gram naar 6.2 gram, genoeg 
te eten dus hier. Een Goudhaan met vet 4 bleek toch maar 6.2 gram te wegen, hetgeen helaas niet van 
de ringers gezegd kan worden... Verder hadden we nog een Koolmees Niet Van Ons. De slotronde rond 
20.00 uur leverde nog zes vogels op die een plaatsje voor de nacht zochten.
Joop en Marijke

Maandag 6 oktober 2014
Nog steeds mazzel met het weer
De dag begon met een ronde van 14 vogels. Verder waren de aantallen per keer niet spectaculair, maar 
over de hele dag sprokkelden we toch nog een leuk aantal bij ekaar. Je zou zo aan het vangen van 
Bladkoningen kunnen wennen, vandaag hadden we alweer twee verse exemplaren, en eentje liet zich 
voor de tweede keer door het net verrassen. Over de dag genomen zagen we veel Vinken in het Glop, 
waarvan zich er een heel aantal lieten vangen. Opvallend was het feit dat we vooral vrouwtjes in hun 
eerste jaar vingen. De Zanglijsters en Merels echter waren weliswaar ook ruimschoots aanwezig, maar 
we hadden er slechts in de laatste ronde een paar in het net. Ook leuk was de enige Waterral van van-
daag, een terugvangst in kooi 8. De wind lijkt nu toch wel toe te nemen, dus aan blad ruimen viel niet 
te ontkomen. Gelukkig bleef het de hele dag droog. Uit net- en zelfbehoud hebben we vanmorgen om 
9.00 uur sectie 0 gesloten, het aantal elzenproppen was al heel behoorlijk. De voorspellingen voor 
morgen zijn niet best, dus we moeten even goed overdenken welke actie we daarop moeten onderne-

Dagvangst van 05 10 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Bladkoninkje 23 5
Goudhaantje 2 2
Kleine barmsijs 1 1
Koolmees 6 1 7
Merel 1 1
Pimpelmees 5 5
Roodborst 22 4
Sijs 21 3
Tjiftjaf 31 4
Vink 10 10
Vuurgoudhaantje 1 1
Winterkoning 4 4
Zanglijster 5 5
Zwartkop 119 20

Totaal: 46 25
Aantal soorten:14

Dagverslag

1 72

8:00 20:00 Joop van Ardenne & Marijke Vaneker

Hoewel de voorspelde regen vannacht is uitgebleven, was het eerste rondje van vanochtend een karige, met maar 4 
vogels.
De weersomslag, vooral meer wind, heeft over de hele dag gezien niet geleid tot veel minder vogels.
Wel tot veel meer blad, de hele dag door hebben we moeten plukken, de wind was weer wisselend van sterkte, wel 
hebben we het de hele dag droog gehouden.
Het moeten missen van het rallengeluid heeft duidelijk wel effect: geen enkele ral vandaag, en we hebben er slechts 
eenmaal eentje gehoord in het Glop.
De dag begon ook heel stil. Om 10 uur begon er pas wat leven in de brouwerij te komen, met eerst de mezen, en later de 
vinken.
Om tien uur verwelkomden we een groep van 14 enthousiaste excursiegangers, onder leiding van Raymond Claassen, 
die we konden verblijden met een mooi scala aan vogels, met een bladkoning als welkome topper!
Ook vanmiddag zijn we leuk bezig gehouden door een groepje van 5 excursiegangers die via het bezoekerscentrum het 
Glop wisten te vinden. De bezoekers bleken dolenthousiast, ik citeer:" wat was dit een feest!". En dat was wederzijds, 
altijd leuk als je mensen warm kunt maken voor het schone vak der vogelringerij.
Heel bijzonder was het stel bladkoningen,dat vanmiddag op 30 centimeter van elkaar in sectie 9 hing.
Ook om 18.00 vingen we nog een exemplaar, maar die bleken we vanmorgen ook al in handen gehad te hebben: het 
gewicht was tussen 9.45 uur en 18.00 uur gestegen van 5.7 gram naar 6.2 gram, genoeg te eten dus hier. Een goudhaan 
met vet 4 bleek toch maar 6.2 gram te wegen, hetgeen helaas niet van de ringers gezegd kan worden….
Verder hadden we nog een koolmees Niet Van Ons.
De slotronde rond 20,00 uur leverde nog 6 vogels op dieeen plaatsje voor de nacht zochten.

Van tot: Aanwezig:

zondag 5 oktober 2014Nieuw: 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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men. Vanmiddag vloog er een Sper-
wer laag over, en even later hing er 
een leuk aantal vogels in sectie 1, 
waaronder weer een verse Blad-
koning. Vanavond hebben we ver-
sterking gekregen van Jan van Dijk, 
en we hopen dat hij heel veel werk 
te doen krijgt.
Joop en Marijke

Dinsdag 7 oktober 2014
Onverwachte traktatie
Vandaag was een winderig dagje. 
Dat begon al afgelopen nacht, waar-
in tot 8.30 uur ook 4 mm regen in de 
regenmeter was gevallen. Om 10.30 
uur hebben we een gedeelte van 
sectie zes gesloten, waarna we heb-
ben besloten om rond 15.00 uur ook 
de secties 1 en 2, en de rest van 
sectie 6 te sluiten, hetgeen geen 
overbodige luxe was, want het pad 
ligt al vol met elzenproppen. E.e.a. 
had natuurlijk ook effect op de aan-
tallen gevangen vogels, de teller is 
blijven staan op 54, waaraan de 
veertien sijzen die tijdens een ronde op 2 vierkante meter in sectie 2 hingen een flinke bijdrage hebben 
geleverd. Tijdens de eerste ronde hingen er 13 vogels in het net, waarna de rest er mondjesmaat bij 
kwam. Vanmiddag kwam een tevreden excursiegangster samen met haar man een lekker suikerbrood 
brengen, als dank voor ‘de geweldige middag’ die ze zondag had gehad. Niet nodig, maar wel erg 
leuk. Het Waterrallengeluid is dankzij Henri Bouwmeester weer in ere hersteld, waarvoor dank, en we 
hopen natuurlijk dat grote aantallen Waterrallen morgenochtend de kooien zullen bevolken. Pluvius liet 
zich niet onbetuigd, gedurende een paar fikse buien is er nog weer 5 mm regen gevallen. Op moment 
van schrijven waait het nog flink, maar we hopen morgen voordat het licht wordt de netten weer open 
te kunnen schuiven.
Joop en Marijke

Woensdag 8 oktober 2014
Onverwacht bezoek
Even na 6.00 uur hebben we de eerder gesloten netten weer vangklaar gemaakt. Het was wel winderig 
maar droog. Daarna werd de eerste rondgang langs de netten gelopen en dat leverde 13 vogels op, 
waaronder enkele Waterrallen. Dat was te danken aan het geluid dat we de gehele nacht hebben laten 
horen. Het geluid werkt dus prima! Het grootste deel van de gevangen vogels van vandaag bestond 
dan ook uit Waterrallen en Zanglijsters. Daartussen zaten ook nog een Koperwiek, een Vuurgoudhaan 
en 2 Tuinfluiters. Het totaal is blijven steken op 45 gevangen vogels. Een door Bert Dijkstra gevangen 

Dagvangst van 06 10 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Bladkoninkje 12 3
Fitis 1 1
Gekraagde roodstaart 1 1
Goudhaantje 2 2
Kleine barmsijs 2 2
Koolmees 83 1 12
Merel 11 2
Pimpelmees 11 2
Rietgors 1 1
Roodborst 112 13
Sijs 15 6
Staartmees 6 6
Tjiftjaf 34 7
Vink 117 18
Waterral 1 1
Winterkoning 1 1
Zanglijster 5 5
Zwartkop 2 2

Totaal: 60 24
Aantal soorten:18

Dagverslag

1 85

8:00 20:15 Joop & Marijke en later Jan van Dijk

De dag begon met een ronde van 14 vogels.
Verder waren de aantallen per keer niet spectaculair, maar over de hele dag sprokkelden we toch nog een leuk aantal bij 
ekaar.
Je zou zo aan het vangen van bladkoningen kunnen wennen, vandaag hadden we al weer drie verse exemplaren, en 
eentje liet zich voor de tweede keer door het net verrassen.
Over de dag genomen zagen we veel vinken in het Glop, waarvan zich er een heel aantal lieten vangen. Opvallend was 
het feit dat we vooral vrouwtjes in hun eerste jaar vingen.
De zanglijsters en merels echter waren weliswaar ook ruimschoots aanwezig, maar we hadden er slechts in de laatste 
ronde een paar in het net.
Ook leuk was de enige waterral van vandaag, een terugvangst in kooi 8.
De wind lijkt nu toch wel toe te nemen, dus aan blad ruimen viel niet te ontkomen. Gelukkig bleef het de hele dag droog. 
Uit net-/zelfbehoud hebben we vanmorgen om 9.00 uur sectie 0 gesloten, het aantal elzenproppen was al heel behoorlijk. 
De voorspellingen voor morgen zijn niet best, dus we moeten even goed overdenken welke actie we daarop moeten 
ondernemen. Vanmiddag vloog er een sperwer laag over, en even later hing er een leuk aantal vogels in sectie 1, 
waaronder weer een verse bladkoning.
Vanavond hebben we versterking gekregen van Jan van Dijk, en we hopen dat hij heel veel werk te doen krijgt.

Van tot: Aanwezig:

maandag 6 oktober 2014Nieuw: 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 10 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Goudhaantje 13 4
Heggemus 1 1
Merel 1 1
Pimpelmees 11 2
Roodborst 35 8
Sijs 14 14
Tjiftjaf 1 1
Tuinfluiter 1 1
Vink 4 4
Waterral 1 1
Zanglijster 13 13
Zwartkop 4 4

Totaal: 49 5
Aantal soorten:12

Dagverslag

54

8:00 20:15 Marijke, Jan en Joop

Vandaag was een winderig dagje. Dat begon al afgelopen nacht, waarin tot 8.30 uur ook 4 millimeter regen in de 
regenmeter was gevallen. 
Om 10.30 uur hebben we een gedeelte van sectie zes gesloten, waarna we hebben besloten om rond 15.00 uur ook de 
secties 1 en 2, en de rest van sectie 6 te sluiten, hetgeen geen overbodige luxe was, want het pad ligt al vol met 
elzenproppen.
E.e.a. had natuurlijk ook effect op de aantallen gevangen vogels, de teller is blijven staan op 54, waaraan de veertien 
sijzen die tijdens een ronde op 2 vierkante meter in sectie 2 hingen een flinke bijdrage hebben geleverd.
Tijdens de eerste ronde hingen er 13 vogels in het net, waarna de rest er mondjesmaat bij kwam.
Vanmiddag kwam een tevreden excursiegangster samen met haar man een lekker suikerbrood brengen, als dank voor 
"de geweldige middag" die ze zondag had gehad. Niet nodig, maar wel erg leuk. 
Het waterrallengeluid is dankzij Henri Bouwmeester weer in ere hersteld, waarvoor dank, en we hopen natuurlijk dat 
grote  aantallen waterrallen morgenochtend de kooien zullen bevolken. 
Pluvius liet zich niet onbetuigd, gedurende een paar fikse buien is er nog weer 5 millimeter regen gevallen. Op moment 
van schrijven waait het nog flink, maar we hopen morgen voordat het licht wordt de netten weer open te kunnen schuiven.

Van tot: Aanwezig:

dinsdag 7 oktober 2014Nieuw: 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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Bladkoning liet zich vandaag voor de 
derde keer hervangen. Vanmiddag 
vloog op de hoek van sectie negen 
met sectie nul een Houtsnip op, we 
kunnen altijd hopen... Ook de wilde 
eenden in het water naast sectie 2 
lieten zich helaas niet vangen. Judith 
(collegaringer van Henk Luten) cum 
suis brachten een bezoek aan het 
Glop, We konden hen wat rallen en 
een net gevangen Bladkoning to-
nen. Tijdens het schrijven dezes 
landde een Waterral op ons afdakje, 
sprong op de grond en verdween in 
de vegetatie. Helaas kunnen we deze 
niet meetellen vooor ons totaal... 

Vanmiddag stond opeens onaangekondigd een 
flinke groep, vooral Duitstalige, excursiegangers 
op de stoep. Ook deze groep was erg geïnteres-
seerd, wat ons geen gesponsorde ringstrengen 
maar wel een leuke fooi opleverde.
Joop en Marijke

Donderdag 9 oktober 2014
Onverwacht bezoek
De wind liet vanmorgen de netten flink bollen en 
met slechts 6 vogels begon de dag erg kalm. Tot 

de middag vingen we af en toe een 
Waterral. In de loop van de middag 
werd het zonniger. Het rondje van 
14.30 uur leverde opeens 25 vogels 
op, dat verdubbelde het aantal dat 

tot dan toe gevangen was. Tijdens de laatste ronde in het licht wisten we na een sprintje de dertiende 
Wintertaling voor het VRS te vangen, die gelijk een nieuwe weeksoort was. Lastig te determineren 
zo’n beestje, maar met vereende krachten hebben we het tot een goed einde weten te brengen, leuk! 
Weer eens wat anders dan Bladkoningen, die vandaag helaas verstek lieten gaan. Het rallengeluid is 
weer tot in de verre omtrek te horen, en we hoorden tijdens de voorlaatste ronde al weer diverse Wa-
terrallen plonzen en roepen, dus wie weet. De wind is gaan liggen, we hebben goede hoop voor de dag 
van morgen, hoewel we weten dat dat geen garantie biedt.
Joop en Marijke

Dagvangst van 08 10 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Bladkoninkje 11 2
Koolmees 1 1
Koperwiek 1 1
Rietgors 1 1
Roodborst 23 5
Sijs 2 2
Staartmees 1 1
Tuinfluiter 2 2
Vink 2 2
Vuurgoudhaantje 1 1
Waterral 14 14
Zanglijster 11 11
Zwartkop 2 2

Totaal: 40 5
Aantal soorten:13

Dagverslag

45

8:00 20:15 Marijke Jan & Joop

Even na 06,00 uur hebben we de eerder gesloten netten weer vangklaar gemaakt.
Het was wel winderig maar droog.  Daarna werd de  eerste rondgang langs de netten gelopen en dat  leverde 13 vogels 
op, waaronder enkele waterrallen.
Dat was te danken aan het geluid dat we de gehele nacht hebben laten horen. Het geluid werkt dus prima!
Het grootste deel van de gevangen vogels van vandaag bestond dan ook  uit waterrallen en zanglijsters.
Daartussen zaten ook nog een koperwiek, een vuurgoudhaan en 2 tuinfluiters.
Het totaal is blijven steken op 45 gevangen vogels. Een door Bert Dijkstra gevangen bladkoning liet zich vandaag voor de 
derde keer hervangen.
Vanmiddag vloog op de hoek van sectie negen met sectie nul een houtsnip op, we kunnen altijd hopen…
Ook de wilde eenden in het water naast sectie 2 lieten zich helaas niet vangen.
Judith (collega ringer van Henk Luten) en cs brachten een bezoek aan het Glop, We konden hen wat rallen en een net 
gevangen bladkoning tonen.
Tijdens het schrijven dezes landde een waterral op ons afdakje, sprong op de grond en verdween in de vegetatie. Helaas 
kunnen we deze niet meetellen vooor ons totaal…
Vanmiddag stond opeens onaangekondigd een flinke groep, vooral duitstalige, excursiegangers op de stoep. Ook deze 
groep was erg geinteresserd, wat ons geen gesponsorde ringstrengen maar wel een leuke fooi opleverde.

Van tot: Aanwezig:

woensdag 8 oktober 2014Nieuw: 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 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Goudhaantje 211 13
Koolmees 17 8
Merel 2 2
Pimpelmees 52 7
Rietgors 1 1
Roodborst 32 5
Sijs 1 1
Staartmees 69 15
Tjiftjaf 3 3
Vink 2 2
Vuurgoudhaantje 1 1
Waterral 7 7
Winterkoning 1 1 2
Wintertaling 1 1
Zwartkop 15 6

Totaal: 53 20
Aantal soorten:15

Dagverslag

1 74

8:00 20:11 Marijke,Marjan,Jan & Joop

De wind liet vanmorgen de netten flink bollen en met slechts 6 vogels begon de dag erg kalm.
Tot de middag vingen we  af en toe een waterral.
In de loop van de middag werd het zonniger.
Het rondje van 14.30 uur leverde opeens 25 vogels op, dat verdubbelde het aantal dat tot dan toe gevangen was.
Tijdens de laatste ronde in het licht wisten we na een sprintje de dertiende wintertaling voor het VRS te vangen, die gelijk 
een nieuwe weeksoort was.
Lastig te determineren zo'n beestje, maar met vereende krachten hebben we het tot een goed einde weten te brengen, 
leuk!
Weer eens wat anders dan bladkoningen, die vandaag helaas verstek lieten gaan.
Het rallengeluid is weer tot in de verre omtrek te horen, en we hoorden tijdens de voorlaatste ronde al weer diverse 
waterrallen plonzen en roepen, dus wie weet.
De wind is gaan liggen, we hebben goede hoop voor de dag van morgen, hoewel we weten dat dat geen garantie biedt.

Van tot: Aanwezig:

donderdag 9 oktober 2014Nieuw: 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 10 oktober 2014
Onverwacht bezoek
Vanochtend hadden we bij de eerste 
ronde 13 vogels. De wind leek ge-
luwd, en de zon deed al zijn best. 
Het rallenfestival waar we op ge-
hoopt hadden is helaas uitgebleven, 
twee exemplaren hadden zich ver-
waardigd zich in de kooien te ver-
voegen. Gaandeweg de dag werd het 
warmer en waaide het minder. De 
vangsten liepen daardoor dan ook 
op. Halverwege de dag was het een 
familie Kleine Barmsijs die onze net-
ten bezocht. Ook onze dames liepen 
regelmatig een ronde en tot twee 
keer aan toe kwamen zij met een 
Sperwer terug naar de ringtafel.
Een superzware Vink belandde in 
onze weegbuis. Met een vleugel van 
93 mm en een gewicht van maar 
liefst 29.3 g de zwaarste ooit door 
mij (Joop) gevangen en gewogen. In 
onze database zijn er tot nu toe 6590 Vinken geringd en gewogen. 25 exemplaren zaten in de range 
van 29 g, drie van 30, twee van 31, en drie van 32 g. Dus onze Vink was ook een toppertje. Een leuk 
palet van verschillende soorten vogels passeerde vandaag onze handen alvorens ze weer werden vrij-
gelaten. 
Op dit moment is het nagenoeg windstil de netten hangen slap tussen de stokken en niet als zeilen in 
de wind net als de afgelopen dagen. We hopen mogenochtend voor de wissel nog een paar leuke soor-
ten te scoren, wie weet.
Joop en Marijke

Dagvangst van 10 10 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Boomkruiper 1 1
Goudhaantje 6 6
Heggemus 1 1
Keep 1 1
Kleine barmsijs 16 7
Koolmees 42 6
Merel 1 1
Pimpelmees 2 2
Putter 2 2
Roodborst 24 6
Sijs 2 2
Sperwer 2 2
Staartmees 3 3
Vink 215 17
Vuurgoudhaantje 1 1
Waterral 13 4
Winterkoning 5 1 6
Zanglijster 2 2

Zwartkop 112 13

Totaal: 60 22
Aantal soorten:19

Dagverslag

1 83

vrijdag 10 oktober 2014Nieuw: 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



48

Week 42

Zaterdag 11 oktober 2014
Wisseldag
De eerste ronde was verrassend te 
noemen, 19 van de 25 vogels waren 
Zwartkoppen. Dat was ook het beeld 
van de dag. De teller bleef steken op 
43 Zwartkoppen op een totaal van 
68 vogels. In de loop van de middag 
werd de regenmeter met 1 mm ge-
vuld. Buiten het overtrekken van het 
buienfront geen bijzonderheden.
Ardie, Kees, Wim

Zondag 12 oktober 2014
De zoete inval
Een hoop leven in het Glop, al lag 
dat meer aan de menselijke bezoe-
kers dan aan de vogels vandaag. 
Naast de reguliere excursie kregen 
we ’s ochtends bezoek van een vo-
gelwerkgroep uit het oosten van het 
land en ’s middags van een van onze 
lokale sponsoren. Wat vogels betrof 
viel het wat tegen. Hardnekkige mist 
lieten de eerste paar rondjes in het 
water vallen en ondanks het mooie 
najaarsweer daarna kwamen ook la-
ter de vangsten maar moeizaam op 
gang. De rallenvangst begint weer 
een beetje aan te trekken. Zes rallen 
in de kooien en twee in het mistnet, 
eentje overdag en eentje ’s nachts.
Ardie, Kees, Wim

Maandag 13 oktober 2014
Lijsters
Vroeg in de ochtend kwam de regen nog met bakken naar beneden maar juist voor het licht worden 
werd het droog. Vanwege de nattigheid op tijd gelopen en terwijl we de eerste vogels uit de netten be-
vrijden vlogen de lijsters links en rechts ons om de oren. Na de tweede ronde stond de teller al op 
74. In de middag nog een late Kleine 
Karekiet en in de grofmazige netten 
van sectie 6 een aantal dikke duiven. 
Onze eigen Duif kwam ook nog even 
langs. De rest van de dag keutelde 

Dagvangst van 11 10 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Goudhaantje 2 2
Koolmees 1 1
Merel 2 2
Pimpelmees 2 2
Roodborst 34 7
Tjiftjaf 2 2
Vink 2 2
Waterral 4 4
Winterkoning 21 3
Zwartkop 43 43

Totaal: 61 7
Aantal soorten:10

Dagverslag

68

8:00 20:10 Marjan,Jan,Marijke & Joop tot 10:30 uur daarna Kees, Ardie enl ater Wim

De eerste ronde was verrassend te noemen, 19 van de 25 vogels waren Zwartkoppen. Dat was ook het beeld van de dag. 
De teller bleef steken op 43 Zwartkoppen op een totaal van 68 vogels. In de loop van de middag werd de regenmeter met 
1 mm gevuld. Buiten het overtrekken van het buienfront geen bijzonderheden.

Groet, Ardie, Kees, Wim

Van tot: Aanwezig:

zaterdag 11 oktober 2014Nieuw: 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 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Kleine barmsijs 2 2
Koolmees 26 8
Pimpelmees 24 6
Putter 1 1
Rietgors 1 1
Roodborst 4 4
Sijs 1 1
Tjiftjaf 1 1
Vink 16 7
Waterral 28 10
Winterkoning 1 1
Zwartkop 6 6

Totaal: 36 12
Aantal soorten:12

Dagverslag

48

8:00 19:30 Kees, Ardie en Wim

Een hoop leven in het Glop, al lag dat meer aan de menselijke bezoekers dan aan de vogels vandaag. Naast de reguliere 
excursie kregen we 's ochtends bezoek van een vogelwerkgroep uit het oosten van het land en 's middags van een van 
onze lokale sponsoren.
Wat vogels betrof viel het wat tegen. Hardnekkige mist lieten de eerste paar rondjes in het water vallen en ondanks het 
mooie najaarsweer daarna kwamen ook later de vangsten maar moeizaam op gang. De rallenvangst begint weer een 
beetje aan te trekken. 6 rallen in de kooien en twee in het mistnet, eentje overdag en eentje 's nachts.
'

Van tot: Aanwezig:

maandag 13 oktober 2014Nieuw: 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 10 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Goudhaantje 1 1
Heggemus 12 3
Houtduif 4 4
Kleine karekiet 1 1
Koolmees 2 2
Koperwiek 118 19
Pimpelmees 1 1
Roodborst 25 25
Vink 17 8
Waterral 29 11
Winterkoning 5 5
Zanglijster 33 33
Zwartkop 5 5

Totaal: 105 13
Aantal soorten:13

Dagverslag

118

8:00 19:30 Ardie, Kees en Wim

Lijsters

Vroeg in de ochtend kwam de regen nog met bakken naar beneden maar juist voor het licht worden werd het droog. 
Vanwege de nattigheid op tijd gelopen en terwijl we de eerste vogels uit de netten bevrijden vlogen de lijsters links en 
rechts ons om de oren. Na de tweede ronde stond de teller al op 74.
In de middag nog een late Kleine Karekiet en in de grfmazige netten bij zes een aantal dikke Duiven. Onze eigen Duif 
kwam ook nog even langs. De rest van de dag keutelde het nog een beetje door waardoor we op 118 individuen 
uitkwamen.
Het was een leuke dag zonder bijzondere soorten.

Groet,
Wim, Kees en Ardie.

Van tot: Aanwezig:

maandag 13 oktober 2014Nieuw: 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 nog een beetje door waardoor we op 118 individuen uitkwamen. Het was een leuke dag zonder bij-
zondere soorten. 
Ardie, Kees en Wim

Dinsdag 14 oktober 2014
Goudhanen
Een helder en mooi begin van de dag 
met een begin ronde van bijna 40 
vogels. De lijstergolf van gister lijkt 
grotendeels doorgetrokken, maar we 
krijgen vandaag een achterhoede 
van Goudhanen in de netten. In de 
loop van de dag begon het te betrek-
ken en vanaf drie uur trok er een regenfront over. Na de 4 mm van gisteren kwam er nu 6 mm bij 
waardoor het nu toch wel behoorlijk nat begint te worden in het terrein. Vanochtend een Siberische 
Tjiftjaf. We hebben naast wat veertjes een roepje opgenomen. Volgens toevallig aanwezige JNM’ers 
heel overtuigend, maar het is ons nog niet gelukt om de opname van telefoon naar computer te trans-
porteren. De NVO-Koolmees betrof een in full technicolor uitgerust exemplaar (waarschijnlijk) uit het 
Lauwersmeer. Verder geen bijzonderheden.  
Ardie, Kees en Wim

Woensdag 15 oktober 2014
Rust
Er is vanacht weer 3 mm bijgekomen in de regenmeter. We hadden een mooie eerste ronde waarna er 
elke ronde weer wat bijkwam. Van-
daag weer een Siberische Tjiftjaf 
‘bevederd’. Verder veel Roodborsten. 
In de avondschemering een kleine 
piek in de vangst. Veel overvliegende 
Koperwieken en een hoop getik in 
het bos waarvan we er enkele kon-
den bevrijden uit het net. De mid-
dagexcursie werd met 11 adulten en 
8 juvenielen goed bezocht. Naast 
educatie heeft Ardie de ONAD verder 
gemodificeerd, de windveren zijn 
aangebracht en het ziet er zeer profi 
uit. Het is nu zeer rustig qua wind. 
Het rallegeluid doet ons hopen op 
rijk gevulde inloopkooien in de eerst 
ronde morgenochtend. We gaan het 
beleven! 
Wim, Kees en Ardie

Dagvangst van 14 10 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Boomkruiper 1 1
Goudhaantje 26 26
Heggemus 1 1
Kleine barmsijs 1 1
Koolmees 16 1 8
Koperwiek 7 7
Merel 2 2
Pimpelmees 1 1
Putter 1 1
Roodborst 10 10
Siberische tjiftjaf 1 1
Sijs 1 1
Staartmees 21 3
Vink 2 2
Vuurgoudhaantje 12 3
Waterral 12 12
Winterkoning 32 5
Zanglijster 11 11

Zwartkop 213 15

Totaal: 99 11
Aantal soorten:19

Dagverslag

1 111

8:00 19:00 Wim, Ardie & Kees

Goudhanen

Een helder en mooi begin van de dag met een begin ronde van bijna 40 vogels. De lijstergolf van gister lijkt grotendeels 
doorgetrokken, maar we krijgen vandaag een achterhoede van goudhaantjes in de netten. In de loop van de dag begon 
het te betrekken en vanaf drie uur trok er een regenfront over. Na de 4 mm van gisteren kwam er nu 6 mm bij waardoor 
het nu toch wel behoorlijk nat begint te worden in het terrein. 
Vanochtend een Siberische Tjif. We hebben naast wat veertjes een roepje opgenomen. Volgens toevallig aanwezige 
JNMers heel overtuigend, maar het is ons nog niet gelukt om de opname van telefoon naar computer te transporteren. De 
NVO koolmees betrof een in full technicolor uitgerust exemplaar (waarschijnlijk) uit de Lauwersmeer.
Verder geen bijzonderheden.

Groet,
Ardie, Kees en Wim

Van tot: Aanwezig:

dinsdag 14 oktober 2014Nieuw: 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 10 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Goudhaantje 29 11
Keep 1 1
Kleine barmsijs 1 1
Koolmees 2 2
Koperwiek 5 5
Merel 8 8
Pimpelmees 2 2
Rietgors 2 2
Roodborst 224 26
Siberische tjiftjaf 1 1
Tjiftjaf 1 1
Vuurgoudhaantje 11 2
Waterral 9 9
Winterkoning 3 3
Zanglijster 11 11
Zwartkop 6 6

Totaal: 78 13
Aantal soorten:16

Dagverslag

91

8:15 19:30 Kees, Ardie, Wim

Er is vanacht weer drie mm bijgekomen in de regenmeter. We hadden een mooie eerste ronde waarna er elke ronde 
weer wat bijkwam. Vandaag weer een Siberische Tjif bevederd. Verder veel Roodborsten. In de avondschemering een 
kelien piek in de vangst. Veel overvliegende Koperwieken en een hoop detik in het bos waarvan we er enkele konden 
bevrijden uit het net.
De middagexcursie werd met 11 adulten en 8 juvenielen goed bezocht. Naast educatie heeft Ardie de ONAD verder 
gemodificeerd, de windveren zijn aangebracht en het ziet er zeer profi uit.
Het is nu zeer rustig (qua wind). Het rallegeluid doet ons hopen op rijk gevulde inloopkooien in de eerst ronde 
morgenochtend. We gaan het beleven!

Groet,
Wim. Kees en Ardie

Van tot: Aanwezig:

donderdag 16 oktober 2014Nieuw: 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 16 oktober 2014
Een golfje Goudhanen
In de ochtend trokken er wat kleine 
buitjes over maar dat gaf minder 
dan 1 mm in de regenmeter. Ook de 
vangst was gewoon mager te noe-
men. We hadden dus tijd om een 
aantal brakke netten te vervangen. 
In de middag zat er in net 5.1 een 
golfje Goudhanen en het rondje van 
18.00 uur leverde de eerste Bladko-
ning van deze week op. Het laatste 
rondje voor donker wist een Boom-
pieper het net van 5.8 te vinden. Er 
was geen Siberische van te maken. 
We hebben een aantal tjiffen weten-
schappelijk bevederd. Daar zat ook 
weer een Siberische Tjiftjaf tus-
sen. Traditiegetrouw is deze herfst-
vakantie ook de JNM op bezoek geweest. Het is een zeer rustige avond, buiten zonder jas een donker-
controleronde gelopen, de netten hangen strak naar beneden, de sterren stralen overal, laat de vogels 
maar weer komen.  Groet uit een door rallengeluid toch niet zo rustig Groene Glop.
Ardie, Kees en Wim

Vrijdag 17 oktober 2014
Laatste dag
Zeer rustige afsluiting van een 
prachtige vangweek. Eerste twee uur 
van de dag mist, daarna stralend 
weer, maar de vogels druppelden 
maar langzaam binnen. Meerdere 
roepende Bladkoningen op en rond 
de baan, maar geeneen in de net-
ten. ’s Middags traditioneel bezoek 
van de familie Verhoef. Nu het ral-
lengeluid op volle sterkte om morgen 
de kooien te vullen voor onze opvol-
gers.
Ardie

Dagvangst van 16 10 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Bladkoninkje 1 1
Boompieper 1 1
Goudhaantje 17 17
Koolmees 2 2
Koperwiek 4 4
Merel 2 2
Pimpelmees 2 2
Roodborst 55 10
Siberische tjiftjaf 1 1
Staartmees 1 1
Tjiftjaf 1 1
Waterral 3 3
Winterkoning 12 3
Zanglijster 11 2
Zwartkop 6 6

Totaal: 44 12
Aantal soorten:15

Dagverslag

56

8:15 19:15 Wim, kees en Ardie

Een golfje Goudhanen.

In de ochtend trokken er wat kleine buitjes over maar dat gaf minder dan 1 mm in de regenmeter. Ook de vangst was 
gewoon mager te noemen. We hadden dus tijd om een aantal brakke netten te vervangen. In de middag zat er in net 5.1 
een golfje Goudhanen en het rondje van 18.00 uur leverde de eerste Bladkoning van deze week op. Het laatste rondje 
voor donker wist een Boompieper het net van 5.8 te vinden. Er was geen Siberische van te maken. We hebben een 
aantal Tjiffen wetenschappelijk bevederd. Daar zat ook weer een Siberische Tjif tussen. Traditiegetrouw is deze 
herfstvakantie ook de JNM op bezoek geweest.
Het is een zeer rustige avond, buiten zonder jas een donkercontrole ronde gelopen, de netten hangen strak naar 
beneden, de sterren stralen overal, laat de vogels maar weer komen.

Groet uit een door rallengeluid toch niet zo rustig groene Glop.

Wim

Van tot: Aanwezig:

donderdag 16 oktober 2014Nieuw: 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 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Heggemus 21 3
Koolmees 21 3
Koperwiek 1 1
Merel 2 2
Pimpelmees 1 1
Roodborst 14 5
Siberische tjiftjaf 1 1
Sijs 1 1
Staartmees 1 1
Tjiftjaf 2 2
Vink 2 2
Waterral 111 12
Winterkoning 4 4
Zanglijster 1 1
Zwartkop 27 9

Totaal: 35 13
Aantal soorten:15

Dagverslag

48

8:15 19:15  Ardie, Wim en Kees

Zeer rustige afsluiting van een prachtige vangweek. Eerste twee uur van de dag mist, daarna stralend weer, maar de 
vogels druppelden maar langzaam binnen. Meerdere roepende bladkoninkjes op en rond de baan, maar geeneen in de 
netten.'s Middags bezoek van de familie Verhoef. Nu het rallengeluid op volle sterkte om morgen de kooien te vullen voor 
onze opvolgers.
Groet,
Ardie

Van tot: Aanwezig:

zaterdag 18 oktober 2014Nieuw: 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 43

Zaterdag 18 oktober 2014
Rallen
Wisseldag vandaag, in de eerste ron-
de al 19 rallen. Het bleef aardig 
doordruppelen. Om 12 uur stond de 
totaalteller op 51 stuks. Wim nam de 
boot van 10.30 en Koos en Helma 
kwamen daarmee aan. Symen was 
gister al gearriveerd. Kees vertrok 
om 13.00 uur. Het bleef de hele dag 
aardig doordruppelen met als hoofd-
soort meestal weer enkelen rallen 

per ronde. In de loop van de middag viel de wind weg en ook de 
vangsten vielen bijna stil. De Waterral vormde de hoofdmoot 
vandaag met 38 stuks. Leuk was wel de terugvangst van een 
Waterral die vorig jaar op 2 oktober is geringd door Joop. Verder 
veel aanloop van geïnteresseerde vogelaars en ringers, typisch 
voor een zaterdag in de herfstvakantie, onder andere Barbara, 
Henk Lichtenbelt, Ruud en Corrie (familie van Wim), Frank Oos-
terhof en een stel Engelse vogelaars. Het werd uiteindelijk een 
mooie plushonderddag: 101 totaal, 77 vers en 24 terug, in 13 
soorten. Opvallend was een Zwartkop met een mooie blinkende 
Denmarkring.
Symen, Dirk, Koos en Helma

Zondag 19 oktober 2014
Druppel, druppel, druppel...
...is het geluid waaardoor we wakker 
worden. De ritselindex is laag. Ge-
vulde netten, maar dan wel met 
blaadjes en mestkevers. Ook de ral-
len zijn grotendeels verdwenen. Om 
11.00 begint het gestaag te regenen 
en vangen we ook geen vogels meer. 
De regenmeter geeft 4 mm aan. Tij-
dens de excursie wordt het gelukkig 
droog. Er waren 11 adulte deelne-
mers die we op de valreep toch nog 
een Zwartkop konden laten zien. De 

wind bleef stevig doorwaaien, sectie 6 hebben we 
gesloten en het meeste losse blad is van de bo-
men. Een paar Tjiffen zorgden voor nog wat DNA-
monsterwerk. Met de vangsten bleef het behelpen. 
Het dagtotaal kwam uit op 44 vogels, 37 nieuw en 
zeven terug in 10 soorten. De Waterral vormde 
met 16 stuks de hoofdmoot. De laatste ral werd 
met een gericht lichtschot uit de boom gegrab-
beld.
Symen, Dirk, Helma en Koos

Dagvangst van 18 10 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Boomkruiper 1 1
Goudhaantje 4 4
Koperwiek 3 3
Merel 4 4
Pimpelmees 4 4
Roodborst 15 6
Sijs 5 5
Staartmees 122 14
Vink 5 5
Waterral 137 38
Winterkoning 4 4
Zanglijster 7 7
Zwartkop 14 1 6

Totaal: 77 23
Aantal soorten:13

Dagverslag

1 101

7:30 20:00 Kees en fam, Wim en Ellen, Symen, Dirk, Koos en Helma

Rallen,

Wisseldag vandaag, in de eerste ronde al 19 rallen. Het bleef aardig doordruppelen. Om 12 uur stond de totaalteller op 51 
stuks
Wim nam de boot van 10.30 en Koos en Helma kwamen daarmee aan. Symen was gister al gearriveerd. Kees vertrok om 
13.00 uur.
Het bleef de hele dag aardig doordruppelen met als hoofdsoort meestal weer enkelen rallen per ronde.
In de loop van de middag viel de wind weg en ook de vangsten vielen bijna stil. 
De waterral vormde de hoofdmoot vandaag, 38 stuks.
Leuk was wel de terugvangst van een waterral die vorig jaar op 2 okt. is geringd door Joop. Verder veel aanloop van 
geïnteresseerden vogelaars en ringers, typisch voor een zaterdag in de herfstvakanti, o.a. Barbara, Henk Lichtenbelt, 
Ruud en Corrie (familie van Wim), Frank Oosterhof en een stel Engelse vogelaars.
Het werd uiteindelijk een mooie plus 100 dag: 101 totaal, 77 vers en 24 terug, in 13 soorten. 
Opvallend was een zwartkop met een mooie blinkende Denmarkring.

Mvg. Symen, Dirk, Helma en Koos.

Van tot: Aanwezig:

zaterdag 18 oktober 2014Nieuw: 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 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Goudhaantje 5 5
Koperwiek 1 1
Merel 4 4
Roodborst 11 2
Sijs 2 2
Tjiftjaf 11 2
Waterral 16 16
Winterkoning 2 2
Zanglijster 13 4
Zwartkop 24 6

Totaal: 37 7
Aantal soorten:10

Dagverslag

44

8:00 20:00 Symen Deuzeman, Dirk Zoetenbier, Koos en Helma van Ee

Druppel, Druppel, Druppel is het geluid waaardoor we wakker worden. De ritselindex is laag.

Gevulde netten, maar dan wel met blaadjes en mestkevers.
Ook de rallen zijn grotendeels verdwenen. Om 11 uur begint het gestaag te regenen en vangen we ook geen vogels 
meer. 4 mm geeft de regenmeter aan.
Tijdens de excursie wordt het gelukkig droog. Er waren 11 adulte deelnemers die we op de valreep toch nog een 
zwartkop konden laten zien.
De wind bleef stevig doorwaaien, sectie 6 hebben we gesloten en het meeste losse blad is van de bomen. Een paar 
Tjiffen zorgden voor nog wat DNA monsterwerk.
Met de vangsten bleef het behelpen. Het dagtotaal kwam uit op 44 vogels, 37 nieuw en 7 terug in 10 soorten. De waterral 
vormde met 16 stuks de hoofdmoot. De laatste ral werd met een gericht lichtschot uit de boom gegrabbeld.

Mvg. Symen, Dirk, Koos en Helma

Van tot: Aanwezig:

zondag 19 oktober 2014Nieuw: 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 20 oktober 2014
Blad, blaadjes, blaadje, loof, Leaf, 
Folie...
De eerste rond kostte ons een uur, 
niet vanwege de vogels, wel vanwe-
ge de vrachten composteerbaar afval 
die we uit de netten moesten verwijderen. En dan hebben we sectie 6 nog steeds gesloten. De regen-
meter gaf anderhalve mm aan. Ook de tweede ronde kostte ons weer bijna een uur... Het blijft stevig 
doorwaaien en we hebben dus tijd genoeg voor de appeltaart. Met de vangsten blijft het tobben, totdat 
een Sperwer zorgde voor een rondje van 10 vogels. Een Keep was de verrassing voor vandaag. De 
avondpiek bestond uit 3 lijsters in 3 soorten. Het totaal kwam uit op 39 vogels, 31 vers en 8 terug, in 
13 soorten. 
Symen, Dirk, Koos en Helma

Dinsdag 21 oktober 2014
Fall... maar dan wel van bladeren!
In dit tempo worden de bomen be-
hoorlijk snel kaal en zijn we druk be-
zig met het schudden van de netten. 
De vangsten blijven beperkt en be-
staan vooral uit rallen, die waaien 
niet uit de netten. Om 14.00 uur valt 
er een behoorlijke hoosbui met veel 
wind. De paden veranderen in korte 
tijd in riviertjes met stromend water. 

4 mm zat er in de regenmeter deze morgen en in de loop van de 
dag komt er nog 10 bij. Door de toenemende wind tot stormach-
tig, besluiten we om 18.00 uur om de baan te sluiten. Het dag-
totaal blijft steken op 33, 29 nieuw en vier terug in 10 soorten. 
De Waterral is met 18 stuks koploper. Leuk was verder een 
Vuurgoudhaan en twee Kepen. We bereiden ons voor op een 
stormnacht met extra hoog water. 
Symen, Dirk, Helma en Koos

Woensdag 22 oktober 2014
(Zee)Honden aan de lijn
De dag begon met gesloten netten en een rondje over het inmiddels gehalveerde eiland. De hele kwel-
der is verdwenen onder het zeewater. De foto’s spreken voor zich. Ook het strand was onzichtbaar en 
de boten bleven tot 13.00 uur in de haven. De rallenkooien stonden wel op scherp, maar ook de rallen 
waren met de wind weggewaaid. Slechts één gisteren geringde Waterral kwam in de kooi. Om 13.00 
uur verliet Dirk het eiland.
De middagexcursie bestond uit negen personen (zes adult en drie juveniel). We konden ze geen vogels 
tonen, maar wel verhalen vertellen. Met zes gesponserde ringstrengen toonden ze hun tevreden-

Dagvangst van 20 10 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Goudhaantje 2 2
Keep 1 1
Koolmees 21 3
Koperwiek 5 5
Merel 5 5
Pimpelmees 23 5
Rietgors 1 1
Roodborst 13 4
Sijs 1 1
Waterral 6 6
Winterkoning 2 2
Zanglijster 1 1
Zwartkop 3 3

Totaal: 31 8
Aantal soorten:13

Dagverslag

39

8:00 20:00 Dirk Zoetebier, Symen Deuzeman, Helma en Koos van Ee

Blad, blaadjes, blaadje, loof, Leaf, Folie, …..

De eerste rond kostte ons een uur, niet vanwege de vogels, wel vanwege de vrachten composteerbaar afval die we uit de 
netten moesten verwijderen. En dan hebben we sectie 6 nog steeds gesloten.
De regenmeter gaf 1.5 mm aan.
Ook de tweede ronde kostte ons weer bijna een uur, …
Het blijft stevig doorwaaien en we hebben dus tijd genoeg voor de appeltaart.
Met de vangsten blijft het tobben, totdat een sperwer zorgde voor een rondje van 10 vogels. Een Keep was de verrassing 
voor vandaag.
De avondpiek bestond uit drie lijsters in drie soorten.
Het totaal kwam uit op 39 vogels, 31 vers en 8 terug, in 13 soorten

Mvg Dirk, Symen, Helma en Koos

Van tot: Aanwezig:

maandag 20 oktober 2014Nieuw: 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 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Goudhaantje 3 3
Keep 2 2
Koperwiek 1 1
Merel 1 1
Pimpelmees 2 2
Roodborst 1 1
Vuurgoudhaantje 1 1
Waterral 18 18
Zanglijster 2 2
Zwartkop 11 2

Totaal: 29 4
Aantal soorten:10

Dagverslag

33

8:00 20:00 Dirk Zoetebier, Symen Deuzeman, Helma en Koos van Ee

Fall… maar dan wel van bladeren!
In dit tempo worden de bomen behoorlijk snel kaal en zijn we druk bezig met het schudden van de netten.
De vangsten blijven beperkt en bestaan vooral uit rallen, die waaien niet uit de netten.
Om 14.00 uur valt er een behoorlijke hoosbui met veel wind. De paden veranderen in korte tijd in riviertjes met stromend 
water.
4 mm zat er in de regenmeter deze morgen en in de loop van de dag komt er nog 10 bij.
Door de toenemende wind tot stormachtig, besluiten we om 18.00 uur om de baan te sluiten.
Het dagtotaal blijft steken op 33, 29 nieuw en 4 terug in 10 soorten.
De waterral is met 18 stuks koploper. Leuk was verder een Vuurgoudhaan en 2 kepen.
We bereiden ons voor op een stormnacht met extra hoog water.

MVG Dirk, Symen, Helma en Koos.

Van tot: Aanwezig:

dinsdag 21 oktober 2014Nieuw: 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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heid. Vanaf 16.00 uur was de wind zover afgenomen dat we de opstelling weer hebben geopend en dit 
leverde 17 vogels op. Het totaal kwam op 18: 9 nieuw en 9 terug, in totaal 8 soorten.
Symen, Dirk, Helma en Koos

Donderdag 23 oktober 2014
Rust na de storm
De netten hangen rustig naar beneden deze morgen en in de eerste ronden hebben we zo’n 30 vogels. 
Leuk voor de jongelui van de JNM. Zij waren deze morgen op excursie bij ons. We konden ze laten ge-
nieten van Rallen, Sijsjes, Winterkoning enz. Verder haden we behoorlijk wat aanloop van een paar an-
dere geinteresseerden. Vanaf 12.00 uur kregen we echte rust in het Glop. Bezoek weg en vogels gevlo-
gen. Een Sperwer zorgde voor een onderbreking van de nulronden. Niet door de netten vol met vogels 
te jagen maar door er zelf in te gaan hangen. Dit was gelijk de krent van de dag.
De rest van de middag werd besteed, door om beurten een andere activiteit uit te voeren: een wande-
ling naar de derde slenk om te kijken of het zware Calidris-materiaal de overstroming heeft overleefd 
(wat gelukkig zo is), en: het bekijken van de ganzen- en Steenloper-populatie op het eiland op de aan-

Dagvangst van 22 10 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Goudhaantje 1 1
Merel 6 6
Pimpelmees 3 3
Sijs 1 1
Staartmees 2 2
Waterral 11 2
Winterkoning 1 1
Zanglijster 11 2

Totaal: 9 9
Aantal soorten:8

Dagverslag

18

12:0 20:00 Symen en Koos

(Zee)Honden aan de Lijn.

De dag begon met gesloten netten en een rondje over het inmiddels gehalveerde eiland. De hele kwelder is verdwenen 
onder het zeewater. De foto's spreken voor zich.
Ook het strand was onzichtbaar en de boten bleven tot 13,00 uur in de haven. De rallenkooien stonden wel op scherp, 
maar ook de rallen waren met de wind weggewaaid. Slechts 1 gister  geringde ral kwam in de kooi. Om 13.00 uur verliet 
Dirk het eiland.
De middagexcursie bestond uit 9 personen(6 adult en 3 Juveniel). We konden ze geen vogels tonen, maar wel verhalen 
vertellen. Met 6 gesponserde ringstrengen toonden ze hun tevredenheid.
Vanaf 16.00 uur was de wind zover afgenomen dat we de opstelling weer hebben geopend en dit leverde 17 vogels op.
Het totaal kwam op 18. 9 nieuw en 9 terug in totaal 8 soorten.

MVG Symen Deuzeman, Helma en Koos van Ee

Van tot: Aanwezig:

woensdag 22 oktober 2014Nieuw: 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



54

wezigheid van zenders en vlaggen 
(die niet zijn waargenomen). De 
avondinval van lijsters bestond uit 
één Koperwiek en één Zanglijster. 
Het totaal van deze dag is 49, 34 
vers en 15 terug, in 15 soorten.
Symen, Dirk, Helma en Koos

Vrijdag 24 oktober 2014
Recept voor Houtsnip
Men neme twee grofmazige netten. Zetten deze neer op strategische plaatsen in een berken- eiken-
bosje. Dan loopt men met veel kabaal, met de wind mee door het bos. Soms geeft men een beetje ex-
tra gas. Enz. En dan niet één, maar twee!! Daarna mmm... Ringen, meten, wegen en los. Dit was dan 
ook direct de top van de dag. Om 10.30 uur begint het te druppelen, afgewisseld met mot- en miezer-
regen. De rondjes en tussenrondjes zonder vogels volgen elkaar op. Om drie uur het sperwerrondje 
met ineens tien Staart-, Kool- en Pimpelmezen. Ook nog een Tjiftjaf, die een ring kreeg en wat veren 

Dagvangst van 23 10 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Goudhaantje 4 4
Koolmees 3 3
Koperwiek 1 1
Merel 4 4
Pimpelmees 1 1
Roodborst 1 1
Sijs 9 9
Sperwer 1 1
Staartmees 1 1
Tjiftjaf 3 3
Vink 1 1
Waterral 19 10
Winterkoning 6 6
Zanglijster 11 2
Zwartkop 11 2

Totaal: 34 15
Aantal soorten:15

Dagverslag

49

8:30 19:30 Symen Deuzeman, Koos en Helma van Ee

Rust na de storm.

De netten hangen rustig naar beneden deze morgen en in de eerste ronden hebben we zo'n 30 vogels. Leuk voor de 
jongenlui van de JNM. Zij waren deze morgen op excursie bij ons.
We konden ze laten genieten van Rallen, Sijsjes, Winterkoning enz.
Verder haden we behoorlijk wat aanloop van een paar andere geinteresseerden.
Vanaf 12.00 uur kregen we echte rust in het Glop. Bezoek weg en vogels gevlogen. Een Sperwer zorgde voor een 
onderbreking van de 0 ronden. Niet door de netten vol met vogels te jagen maar door er zelf in te gaan hangen. Dit was 
gelijk de krent van de dag.
De rest van de middag werd besteed, door om beurten een andere activiteit uit te voeren: 
Een wandeling naar de derde slenk om te kijken of het zware Calidrismateriaal de overstroming heeft overleeft(Wat 
gelukkig zo is.) 
Het bekijken van de ganzen- en Steenloper-popolatie op het eiland op de aanwezigheid van zenders en vlaggen.(die niet 
zijn waargenomen.)
De avondinval van lijsters bestond uit 1 koperwiek en 1 zanglijster.
Het totaal van deze dag is 49, 34 vers en 15 terug, in 15 soorten.

MVG Symen Deuzeman, Koos en Helma van Ee.

Van tot: Aanwezig:

donderdag 23 oktober 2014Nieuw: 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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af moest staan voor de DNA-bepa-
ling.
Om vijf uur kwam er nog een Duiven 
aanwaaien, die ons trakteerde op 
appeltaart. De avondpiek van lijsters 
bestond uit één Merel. Al met al: een 
verregende dag en een eiland met 
weinig vogels. De regenmeter geeft 
4 mm aan. Het totaal kwam vandaag 
uit op 29, 13 vers en 16 terug, in 12 
soorten. Terugkijkend op een heer-
lijke ontspannende herfstige week, 
met wel wat weinig vogels, wensen 
we onze opvolgers veel leuke kren-
ten toe.
Symen, Dirk, Helma en Koos

Week 44

Zaterdag 25 oktober 2014
Windstil en hoge ritselindex
Wakker van piepende vogels en krij-
sende Merels, zo wil je blijven. Maar 
het is wisseldag! De eerste ronde be-
vatte opvallend genoeg slechts vijf 
vogels en de tweede ronde bleef ste-
ken op vier. Het is wel prachtig na-
jaarsweer, windstil en een mooie 
zonsopkomst! Van de gehoopte ver-
se aankomst is voorlopig dus niet te 
merken. Anton en Wil arriveerden 
met de boot van half tien en troffen 
een uitgeruste ploeg aan in een spic 
en span Glop. Dat het met de vogels 
maar magertjes was wisten we al en 
dat hebben we ’s middags ook niet 
kunnen veranderen. De eerste nul-
rondjes vielen ons ten deel maar 
met een kleine opleving in de laatste ronde. Waarnemingen van belang waren er ook niet te melden. 
André Duiven bracht ons nog een bezoekje, maar verder was het rustig vandaag. Uiteraard blijven we 
hoopvol voor de rest van de week. De weersvooruitzichten zijn tenminste goed, maar we weten dat dat 
ook geen garantie voor veel vogels is. We gaan het meemaken. 
Anton en Wil

Zondag 26 oktober 2014
Rustige start
De dag begon met veel meer wind 
dan gisteren en dus ook veel meer 
blaadjes. Geen aanvoer van zanger-
tjes, wel van rallen. In de eerste 
ronde leverde dat twintig exempla-
ren op, allen vers. Verder was het 
druppelen wat de vogels betrof. Ge-
lukking hadden we met de excursie 
een leuk palet van acht vogels. Er 
waren elf adulte deelnemers die drie 
strengen sponsorden. Ook nu kun-
nen weer geen belangwekkende 

Dagvangst van 24 10 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Goudhaantje 2 2
Houtsnip 2 2
Koolmees 3 3
Koperwiek 1 1
Merel 1 1
Pimpelmees 21 3
Rietgors 1 1
Sijs 21 3
Staartmees 6 6
Tjiftjaf 11 2
Vink 1 1
Waterral 12 3
Winterkoning 1 1

Totaal: 13 16
Aantal soorten:13

Dagverslag

29

8:30 20:00 Symen Deuzeman, Koos en Helma van Ee

Recept voor Houtsnip,

Men neme twee grofmazige netten. Zetten deze neer op strategische plaatsen in een berken- eikenbosje. Dan loopt men 
met veel kabaal, met de wind mee door het bos.
Soms geeft men een beetje extra gas. Enz.. En dan niet één, maar twee!!
Daarna mmm... Ringen, meten, wegen en los.
Dit was dan ook direct de top van de dag. Om 10.30 uur begint het te druppelen, afgewisseld met mot- en miezerregen. 
De rondjes en tussenrondjes zonder vogels volgen elkaar op. Om drie uur het sperwerrondje met ineens 10 staart-, kool- 
en pimpelmezen. Ook nog een Tjif, die een ring kreeg en wat veren af moest staan voor de DNA bepaling.
Om vijf uur kwam er nog een Duiven aanwaaien, die ons trakteerde op appeltaart.
De avondpiek van lijsters bestond uit 1 merel.
Al met al: een verregende dag en een eiland met weinig vogels. De regenmeter geeft 4 mm aan.
Het totaal kwam vandaag uit op 29, 13 vers en 16 terug, in 12 soorten.
Terugkijkend op een heerlijke ontspannende herfsterige week, met wel wat weinig vogels, wensen we onze opvolgers 
veel leuke krenten toe.

MVG Symen Deuzeman, Helma en Koos van Ee.

Van tot: Aanwezig:

vrijdag 24 oktober 2014Nieuw: 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 10 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Boomkruiper 2 2
Goudhaantje 12 3
Heggemus 1 1
Houtsnip 1 1
Koolmees 11 1 3
Koperwiek 2 2
Merel 1 1
Pimpelmees 3 3
Rietgors 1 1
Roodborst 2 2
Staartmees 2 1 3
Tjiftjaf 2 2
Vink 1 1
Waterral 12 3
Winterkoning 32 5

Totaal: 15 16
Aantal soorten:15

Dagverslag

2 33

8:30 20:00 Symen Deuzeman, Helma en Koos van Ee,  Anton Koot en Wil Gerritse

Windstil en hoge ritselindex,

Wakker van piepende vogels en krijsende merels, zo wil je blijven. Maar het is wisseldag!
De eerste ronde bevatte opvallend genoeg slechts 5 vogels en de tweede ronde bleef steken op 4 vogels. Het is wel 
prachtig najaarsweer, windstil en een mooie zonsopkomst!
Van de gehoopte verse aankomst is voorlopig dus niet te merken.

Anton en Wil arriveerden met de boot van half tien en troffen een uitgeruste ploeg aan in een spic en span Glop. Dat het 
met de vogels maar magertjes was wisten we al en dat hebben we 's middags ook niet kunnen veranderen. De eerste nul 
rondjes vielen ons ten deel maar met een kleine opleving in de laatste ronde. Waarnemingen van belang waren er ook 
niet te melden. Andre D bracht ons nog een bezoekje, maar verder was het rustig vandaag.
Uiteraard blijven we hoopvol voor de rest van de week. De weersvooruitzichten zijn tenminste goed, maar we weten dat 
dat ook geen garantie voor veel vogels is. We gaan het meemaken.

Anton en Wil

Van tot: Aanwezig:

zondag 26 oktober 2014Nieuw: 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 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Goudhaantje 1 1
Koolmees 1 1
Merel 12 3
Pimpelmees 2 2
Roodborst 2 2
Sijs 1 1
Staartmees 1 1
Vink 2 2
Waterral 26 26
Winterkoning 1 1
Zwartkop 4 4

Totaal: 37 7
Aantal soorten:11

Dagverslag

44

8:00 18:00 Wil, Anton, Henk Dommerholt en met de middagboot Wessel Slob

De dag begon met veel meer wind dan gisteren en dus ook veel meer blaadjes. Geen aanvoer van zangertjes, wel van 
rallen. In de eerste ronde leverde dat 20 ex.op. Allen vers. Verder was het druppelen wat de vogels betrof. Gelukking 
hadden we met de excursie een leuk palet van 8 vogels . Er waren 11 adulte deelnemers die drie strengen sponsorden.
Ook nu kunnen weer geen belangwekkende waarnemingen melden. Barbera was weer even op de koffie en meldde later 
dat er op de kwelders en duinen vrijwel geen vogels zaten. We weten dus wat we de komende dagen mogelijk (niet) te 
doen hebben.
De wind trok in de middag nog aan en gelet op de vangsten in sectie 6 (nul) en het vele blad deze sectie rond 16.00 uur 
gesloten.
Bij de rallenkooi bij sectie 8 hebben we een cameraval geplaatst. We zijn benieuwd hoe de rallen zich gedragen rondom 
en in de kooi. Vandaag een paar keer gezien dat ze met gemak uit de opvangkooitjes kunnen komen en mogelijk lukt dat 
ook bij de ingangen van de kooi.Een opening van ca.2 cm is eigenlijk al voldoende om ze door te laten. We hopen op de 
beelden meer te zien. Lopen ze keurig langs de leidwand of gaan ze er over heen? Kortom een heleboel vragen en 
morgen of later in de week hopen we met antwoorden te kunnen komen . 
Vandaag wat uitgebreider in de Franse gids wezen neuzen. Als we dat in het Nederlands kunnen krijgen zeg !!. Ook vele 
niet zangvogels staan daar in vermeld, waaronder ook de Waterral !
Daarin worden andere maten van beide sexen vermeld waardoor er een behoorlijk overlap blijkt te bestaan. Als dat de 
leidraad wordt zullen we wel fors door ons bestand moeten om de sexe aan te passen.. Hopelijk wordt het voor dergelijke 
voor ons relevante soorten gauw vertaald, waarbij het natuurlijk wel interessant is om te weten uit welke bronnen deze 
informatie komt.In de laatste ronde van 23. 00 uur nog een Wateral in een kooi en een dode op de baan.Op beide 
vleugelboegen lag wat bloed en de nek en een vleugel bleek gebroken. Dede vriezer gelgd voor mogelijk onderzoek of 
collectiemateriaal. 
 De Sallandboys.

Van tot: Aanwezig:

maandag 27 oktober 2014Nieuw: 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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waarnemingen melden. Barbara was weer even op de koffie en meldde later dat er op de kwelders en 
duinen vrijwel geen vogels zaten. We weten dus wat we de komende dagen mogelijk (niet) te doen 
hebben. De wind trok in de middag nog aan en gelet op de vangsten in sectie 6 (nul) en het vele blad 
deze sectie rond 16.00 uur gesloten. Bij de rallenkooi bij sectie 8 hebben we een cameraval geplaatst. 
We zijn benieuwd hoe de rallen zich gedragen rondom en in de kooi. Vandaag een paar keer gezien dat 
ze met gemak uit de opvangkooitjes kunnen komen en mogelijk lukt dat ook bij de ingangen van de 
kooi. Een opening van ongeveer 2 cm is eigenlijk al voldoende om ze door te laten. We hopen op de 
beelden meer te zien. Lopen ze keurig langs de leidwand of gaan ze er over heen? Kortom een heleboel 
vragen en morgen of later in de week hopen we met antwoorden te kunnen komen. Vandaag wat uit-
gebreider in de Franse gids wezen neuzen. Als we dat in het Nederlands kunnen krijgen zeg!! Ook vele 
niet zangvogels staan daar in vermeld. In de laatste ronde van 23.00 uur nog een Wateral in een kooi. 
De Sallandboys

Maandag 27 oktober 2014
Het blijft stil
De wind was flink gaan liggen en 
naar zuid gekrompen. De aantallen 
vogels ook. In de kooien in de eerste 
ronde slechts twee Waterrallen en in 
de rest van de dag kwam er nog 
maar één bij en in de laatste ronde 
nog twee uit het net geplukt. Ze zijn 
er nog wel, maar zo te horen nog 
maar weinig. In rest van de dag wis-
selde de nulrondjes zich af met 
slechts enkele, merendeels geringde 
vogels. Op zich gunstige omstandig-
heden voor Wessel om meer ervaring 
op te doen met het hanteren en rin-
gen van vogels (hij is bij mij in opleiding). Sectie 6 is rond 10.00 uur weer geopend. De cameraval 
werd gisteravond laat gecontroleerd en bleek verkeerd afgesteld. Deze om 23.00 uur weer geïnstal-
leerd. Er was gedurende de rest van de nacht slechts één Waterral op te zien die op en van de leid-
wand van de kooi bij sectie 8 sprong. De camera is nu ingesteld op foto’s en korte filmbeelden. Span-
nend wat dat nu weer oplevert. Het dagtotaal kwam met pijn en moeite op 22 vogels uit, met als 
uitsmijter(tje) een Kleine Barmsijs. Enkele mannen waren het eiland op geweest en kwamen met wei-
nig hoopvolle berichten terug. In het Glop was ook weinig te melden: een heel lichte Buizerd, een hoog 
jagende Sperwer en af en toe wat Sijzen, Putters en een paar Rietgorzen. Van de Tjiftjaf werd DNA be-
monsterd. 
De Sallandboys

Dinsdag 28 oktober 2014
Over de honderd
Het was een mooie heldere nacht en 
dus goed weer voor mooie camera-
beelden, maar helaas blijkt er ergens 
een probleem te zitten en kan hij 
niet lang actief zijn ondanks vervan-
gen batterijen. Maar belangrijker 
was dat de rallen het ook een mooie 
nacht vonden, want de eerste ronde 
leverde zomaar 37 rallen op. Na de 
laatste dagronde stond de teller op 
54 Waterrallen en precies honderd 
vogels. Zanglijster en Vinken waren 
ook goed vertegenwoordigd. De 
slechtste ronde bestond uit één vo-
gel, maar dat was volgens ons dan 
ook een zuivere Siberische Tfiftaf. 
Uiteraard is die goed gedocumen-

Dagvangst van 27 10 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Kleine barmsijs 1 1
Koolmees 2 2
Koperwiek 11 2
Merel 1 1
Roodborst 1 1
Sijs 3 3
Staartmees 1 1
Tjiftjaf 1 1
Vink 1
Waterral 5 6
Winterkoning 2 1 3

Totaal: 14 5
Aantal soorten:11

Dagverslag

1 22

8:00 Wil, Anton,Henk en Wessel

De wind was  flink gaan liggen en naar zuid gekrompen. De aantallen vogels ook.  In de kooien in de eerste ronde slechts 
2 Waterrallen en in de rest van de dag kwam er nog maar 1 bij en in de laatste ronde nog twee uit het net geplukt. Ze zijn 
er nog wel, maar zo te horen nog maar weinig. In rest van de dag wisselde de nulrondjes zich af met slechts enkele, 
merendeels geringde vogels. Op zich gunstige omstandigheden voor Wessel om meer ervaring op te doen met het 
hanteren en ringen van  vogels (is bij mij in opleiding).Sectie 6 is rond 10.00 uur weer geopend.
De cameraval werd gisteravond laat gecontroleerd en bleek verkeerd afgesteld. Deze om 23.00 uur weer geïnstalleerd. Er 
was gedurende de rest van de nacht slechts 1 Waterral op te zien die op en van de leidwand van de kooi bij sectie 8 
sprong. De camera is nu ingesteld op foto's en korte filmbeelden.  Spannend wat dat nu weer oplevert.
Het dagtotaal kwam met pijn en moeite op 22 vogels uit, met als uitsmijter(tje) een Kleine Bramsijs.
Enkele mannen waren het eiland op geweest en kwamen met weinig hoopvolle berichten terug. In het Glop was ook 
weinig te melden. Een hele lichte Buizerd, een hoog jagende Sperwer en af en toe wat Sijzen, Putters en een paar 
Rietgorzen.
Van de Tjiftjaf werd DNA bemonsterd.

Van tot: Aanwezig:

maandag 27 oktober 2014Nieuw: 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 28 10 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Kleine barmsijs 1 1
Merel 9 9
Pimpelmees 1 1
Rietgors 1 1
Roodborst 24 6
Siberische tjiftjaf 1 1
Sijs 2 2
Spreeuw 1 1
Vink 17 8
Waterral 55 55
Winterkoning 2 2
Zanglijster 12 12
Zwartkop 3 3

Totaal: 96 6
Aantal soorten:13

Dagverslag

102

7:45 Wil, Anton, Wessel en Henk

Het was een mooie heldere nacht en dus goed weer voor mooie camerabeelden, maar helaas blijkt er ergens een 
probleem te zitten en kan hij niet lang actief zijn ondanks vervangen batterijen. Maar belangrijker was dat de rallen het 
ook een mooie nacht vonden, want de eerste ronde leverde zomaar 37 rallen op. Na de laatste dagronde stond de teller 
op 57 Waterrallen en precies honderd vogels. Zanglijster en Vinken waren ook goed vertegenwoordigd. De slechtste 
ronde bestond uit 1 vogel, maar dat was volgens ons dan ook een zuivere Siberische Tfiftaf. Uiteraard is die  goed 
gedocumenteerd, zijn er veertjes getrokken en veel foto's genomen. Hopelijk geeft het DNA onderzoek  uitsluitsel.Het 
was  hier de hele dag stralend weer met uiteraard een frisse wind. 
Gerrit bracht hoop met de melding dat er voor de nacht van woensdag op donderdag zware trek werd verwacht. We 
wachten maar af en rekenen er natuurlijk wel op. Henk is met de avondboot vertrokken. Je bent vergadertijger of niet. We 
blijven hoopvol de cameraval uitproberen.
In de laatse ronde van deze dag nog een Spreeuw en een Waterral en dat maakt 102. De wind is inmiddels zo sterk 
aangetrokken dat sectie 6 weer is gesloten.

Van tot: Aanwezig:

dinsdag 28 oktober 2014Nieuw: 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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teerd, zijn er veertjes verzameld en veel foto’s genomen. Hopelijk geeft het DNA onderzoek uitsluit-
sel. Het was hier de hele dag stralend weer met uiteraard een frisse wind. Gerrit bracht hoop met de 
melding dat er voor de nacht van woensdag op donderdag zware trek werd verwacht. We wachten 
maar af en rekenen er natuurlijk wel op. Henk is met de avondboot vertrokken. Je bent vergadertijger 
of niet. We blijven hoopvol de cameraval uitproberen. In de controleronde van deze dag nog een 
Spreeuw en een Waterral en dat maakt 102. De wind is inmiddels zo sterk aangetrokken dat sectie 6 
weer is gesloten. 
De Sallandboys

Woensdag 29 oktober 2014
Nog ietsje meer dan gisteren
Wegens de verwachte lichte regen 
een vroege ronde gelopen in hele 
lichte motregen. Slechts één Water-
ral in de kooien en in de rietsectie 
bleek een kleine Spreeuwenslaap-
plaats te zitten en daarvan één ge-
vangen. Met de vroege ronde vrijwel 
geen rallenactiviteit waargenomen. 
Dat gold ook voor de late avondron-
de van gisteren. Met de eerste ronde 
hadden we echter weer volle kooien 
met in totaal 28 rallen. De hele week 
nog geen enkele geringde ral terug 
gevangen (en ook vrijwel geen zan-
gertjes). Er is dus duidelijk sprake 
van doortrek en het lijkt er op dat de 
meeste rallen in de nanacht aanko-
men. De rallen bleven de hele dag 
doordruppelen en we konden André v Loon desgevraagd doorgeven dat de teller dit jaar al op 430 
stond. We gaan dus voor de 500, maar het mag ook meer zijn natuurlijk De fotoval is een mooi me-
dium maar moet het wel goed doen. Ook vannacht weer problemen, maar nu wel een slechte batterij 
kunnen opsporen dus wie weet morgen meer nieuws. Vandaag onze eerste Bladkoning. Altijd leuk. Ge-
durende de hele dag wel lichte doortrek van lijsters, met daarbij ook af en toe een paar Kramsvogels. 
Ook de Veldleeuwerikken trokken in kleine aantallen door. In het bos nog een Vuurgoudhaan gehoord 
en meer barmsijzen dan afgelopen dagen. Hadden we gisteren na de laatste ronde voor het donker 
werd precies 100 vogels, ook nu lukte dat toevallig ook weer dankzij 18 Vinken die bij sectie 5 in de 
netten hingen. Wellicht levert die slaaplaats morgen nog meer Vinken op. ’s Middags bezoek gehad van 
een echtpaar uit NH die veel in de Wieringenmeer telden. Ze hadden van het Bezoekerscentrum te ho-
ren gekregen dat de excursie niet doorging omdat de vogels niet van regen hielden. We hebben ze toch 
nog twee vogels kunnen laten 
zien. Twee avondrondjes leverden 
nog vijf Waterrallen op. Het is een 
heldere nacht, windstil en al om het 
vriespunt. Benieuwd!!
De Sallandboys

Donderdag 30 oktober 2014
Nu 70% meer
Tijdens de extra vroege ronde al veel 
trek van lijsters. In de struiken rit-
selde het van de rallen maar nog 
maar één in de kooien. De volgende 
ronde leverde ‘slechts’ 18 Waterral-
len op. Het hadden er meer kunnen 
zijn als het klepje van een van de 
vangkooitjes van 8 dicht zou zijn ge-
weest. Het regende rallen uit die 
kooi. Uiteindelijk bleven we op 39 

Dagvangst van 29 10 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Bladkoninkje 11 2
Goudhaantje 12 3
Heggemus 1 1
Keep 1 1
Koolmees 1 1
Koperwiek 3 3
Merel 14 14
Pimpelmees 1 1
Rietgors 1 1
Roodborst 4 4
Spreeuw 1 1
Staartmees 3 3
Vink 116 17
Waterral 50 50
Zanglijster 1 1
Zwartkop 2 2

Totaal: 97 8
Aantal soorten:16

Dagverslag

105

6:00 19:00 Wil, Anton en Wessel

Wegens de verwachte lichte regen een vroege ronde gelopen in hele lichte motregen. Slechts 1 Waterral in de kooien  en 
in de rietsectie bleek een kleine Spreeuwenslaapplaats  te zitten en daarvan 1 gevangen. Met de vroege ronde vrijwel 
geen rallenactiviteit waargenomen. Dat gold ook voor de late avondronde van gisteren. Met de eerste ronde hadden we 
echter weer volle kooien met in totaal 28 rallen. De hele week nog geen enkele geringde ral terug gevangen. (en ook 
vrijwel geen zangertjes) Er is dus duidelijk sprake van doortrek en het lijkt er op dat de meeste rallen in de nanacht 
aankomen. De rallen bleven de hele dag doordruppelen  en we konden André v Loon desgevraagd doorgeven dat de 
teller dit jaar al op 430 stond. We gaan dus voor de 500, maar het mag ook meer zijn natuurlijk. De fotoval is een mooi 
medium maar moet het wel goed doen. Ook vannacht weer problemen, maar nu wel een slechte batterijen kunnen 
opsporen dus wie weet morgen meer nieuws.
Vandaag onze eerste Blako. Altijd leuk. Gedurende de hele dag wel lichte doortrek van lijsters, met daarbij ook af en toe 
een paar Kramsvogels. Ook de Veldleeuwerikken trokken in kleine aantallen door. In het bos nog een Vuurgoudhaan 
gehoord en meer Barmsijzen dan afgelopen dagen. 
Hadden we gisteren na de laatste ronde voor het donker werd precies 100 vogels,  ook nu lukte dat toevallig ook weer 
dankzij  18 Vinken die bij sectie 5 in de netten hingen. Wellicht levert die slaaplaats morgen nog meer Vinken op. 
's Middags bezoek gehad van een echtpaar uit NH die veel in het Wieringenmeer telden. Ze hadden van het BC te horen 
gekregen dat de excursie niet doorging omdat de vogels niet van regen hielden. We hebben ze toch nog twee vogels 
kunnen laten zien.Twee avondrondjes leverden nog 5 rallen op. Het is een heldere nacht, windstil en al om het vriespunt. 
Benieuwd.!!

Van tot: Aanwezig:

woensdag 29 oktober 2014Nieuw: 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 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Goudhaantje 439 43
Kleine barmsijs 1 1
Koolmees 1 1
Koperwiek 13 13
Merel 8 8
Pimpelmees 31 4
Roodborst 233 35
Staartmees 61 7
Tjiftjaf 24 6
Vink 1 1
Vuurgoudhaantje 1 1
Waterral 38 38
Winterkoning 2 2
Zanglijster 5 5
Zwartkop 6 6

Totaal: 153 18
Aantal soorten:15

Dagverslag

171

6:30 19:00 Wil, Anton en Wessel

Tijdens  de extra vroege ronde al veel trek van lijsters. In de struiken ritselde het van de rallen maar nog maar 1 in de 
kooien. De volgende ronde leverde "slechts "18 rallen op Het hadden er meer kunnen zijn als het klepje van een van de 
vangkooitjes van 8 dicht zou zijn geweest. Het regende rallen uit die kooi. Uiteindelijk bleven we op 39 rallen steken en 
dat hadden er dus veel meer kunnen zijn. Een aantal kuststation vingen ook behoorlijk wat rallen (lang zoveel niet als bij 
ons natuurlijk) Er was een flinke aankomst van Roodborsten en Goudhaantjes en we vingen eindelijk ook een vugoha. Bij 
de baan ook nog een Blako gehoord. Net voor de middag kwamen we weer op honderd uit en dat gaf hoop , maar die is 
wel vaker ijdel. De vangsten kakten behoorlijk, in maar we bleven leuk bezig.
Ardie kwam nog even koffiedrinken terwijl wij aan ons ontbijt zaten (10.30 uur) Ja, het is soms echt afzien hier.
De camera stond de hele dag bij de kooi in sectie 4 opgesteld maar leverde conform de vangsten daar geen beelden van 
vogels of ander gespuis op. Het is opvallend rustig met de grote vogels,De hele week vrijwel geen Houtduiven, slechts af 
en toe een Houtsnip en sporadisch een Sperwer of Havik. Vanavond flinke trek van Koperwieken. Morgen weer vroeg op 
dus.

Van tot: Aanwezig:

donderdag 30 oktober 2014Nieuw: 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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rallen steken en dat hadden er dus veel meer kunnen zijn. Een aantal kuststations vingen ook behoor-
lijk wat rallen (lang zoveel niet als bij ons natuurlijk). Er was een flinke aankomst van Roodborsten en 
Goudhaantjes en we vingen eindelijk ook een Vuurgoudhaan. Bij de baan ook nog een Bladkoning ge-
hoord. Net voor de middag kwamen we weer op honderd uit en dat gaf hoop, maar die is wel vaker ij-
del. De vangsten kakten behoorlijk in, maar we bleven leuk bezig. Ardie kwam nog even koffiedrinken 
terwijl wij aan ons ontbijt zaten (10.30 uur). Ja, het is soms echt afzien hier. De camera stond de hele 
dag bij de kooi in sectie 4 opgesteld maar leverde conform de vangsten daar geen beelden van vogels 
of ander gespuis op. Het is opvallend rustig met de grote vogels, de hele week vrijwel geen Houtdui-
ven, slechts af en toe een Houtsnip en sporadisch een Sperwer of Havik. Vanavond flinke trek van Ko-
perwieken. Morgen weer vroeg op dus.
De Sallandboys

Vrijdag 31 oktober 2014
Alweer 100+
Om 6.45 uur was het mistig en wind-
stil. Zo ook de vogels. Weinig trek in 
de lucht en vrijwel geen rallen in de 
struiken en slechts twee in kooi 8. 
De verwachtingen waren dus laag, 
maar dat viel nog wel mee. De eer-
ste ronde leverde in totaal 54 vogels 
op, waar onder 30 Waterrallen. De 
ervaring heeft inmiddels geleerd dat 
meer dan 90% van de rallen na het 
ochtengloren in de kooien lopen. Als 
de kooien vanwege slecht weer  
’s nachts gesloten worden, kan er 
toch gevangen worden als de kooien 
minimaal een half uur voor zons-
opkomst vangklaar worden ge-
maakt. Bezoek gehad van Christiaan 
Both en een vriend. Ze hebben een 
rondje mee gelopen. Nadien kwam Barbera nog even buurten. Voor de traditionele gang naar het dorp 
stond de teller op 111 vogels, waarvan 99 verse en daarbij toch nog wel 46 Waterrallen. De collegae op 
Vlieland hadden gisteravond een Waterral van ons van 28-10-2014 gevangen. Voor een soort waar je 
maar bar weinig van terugkrijgt toch wel een leuke melding.   
De Sallandboys

Week 45

Zaterdag 1 november 2014
Wisseldag
Bij de boot konden we Wil c.s. nog 
even groeten, in het Glop nam Ardie 
even de honneurs waar. Het was 
weer een aardige eerste ronde ge-
weest met veel rallen. De bulk ble-
ven vandaag de rallen met 74 stuks, 
alle ongeringd. Er zijn na de over-
name nauwelijks zangvogels bijgeko-
men. Een teruggevangen Pimpel-
mees bleek weer de oude bekende 
AV02323, met de oude herstelde 
pootbreuk die destijds gespalkt 
werd. Alsof hij wist dat Jos weer zou 
komen, want na de terugvangst af-
gelopen 2 september (en behandeld 
door Jos) was hij niet eerder weer 

Dagvangst van 31 10 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Goudhaantje 120 21
Houtduif 1 1
Koolmees 1 1
Koperwiek 5 5
Merel 4 4
Pimpelmees 4 4
Roodborst 39 12
Sijs 1 1
Tjiftjaf 11 2
Vink 3 3
Vuurgoudhaantje 1 1
Waterral 146 47
Winterkoning 11 2
Zanglijster 3 3
Zwartkop 4 4

Totaal: 99 12
Aantal soorten:15

Dagverslag

111

6:45 20:00 Wil, Anton en Wessel

Om 6.45 uur was het mistig en windstil. Zo ook de vogels. Weinig trek in de lucht en vrijwel geen rallen in de struiken en 
slechts 2 in kooi 8.De verwachtingen waren dus laag, maar dat viel nog wel mee.De eerste ronde leverde in totaal 54 
vogels op, w.o. 30 Waterrallen. De ervaring heeft inmiddels geleerd  dat meer dan 90 % van de rallen na het ochtengloren 
in de kooien lopen.Als de kooien vanwege slecht weer 's nachts gesloten worden, kan er toch gevangen worden als de 
kooien minimaal een half uur voor zonsopkomst vangklaar worden gemaakt. Bezoek gehad van Christiaan Both en een 
vriend. Ze hebben een rondje mee gelopen. Nadien kwam Barbera nog even buurten . Voor de traditionele gang naar het 
dorp stond de teller op 111 vogels, w.v. 99 verse en daarbij toch nog wel 46 Waterrallen. De collegae op Vlieland hadden 
gisteravond een ral van ons  uit  28-10-14 gevangen. Voor een soort waar je maar bar weinig van terug krijgt, toch wel 
een leuke melding.

Van tot: Aanwezig:

vrijdag 31 oktober 2014Nieuw: 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 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Goudhaantje 36 9
Kleine barmsijs 1 1
Merel 5 5
Pimpelmees 3 3
Roodborst 26 8
Sijs 1 1
Tjiftjaf 1 1
Vernietigd 1
Vink 2 2
Waterral 74 74
Winterkoning 21 3
Zanglijster 1 1
Zwartkop 3 3

Totaal: 101 10
Aantal soorten:13

Dagverslag

112

8:00 23:00 Wil, Anton en Wessel, opgevolgd door André vL, Jos en Ingrid

Wisseldag
Bij de boot konden we Wil c.s. nog even groeten, in het Glop nam Ardie even de honneurs waar. Het was weer een 
aardige eerste ronde geweest met veel rallen. De bulk bleven vandaag de rallen met 74 stuks, alle ongeringd. Er zijn na 
de overname nauwelijks zangvogels bijgekomen. 
Een terugevangen Pimpelmees bleek weer de oude bekende AV02323, met de oude herstelde pootbreuk die destijds 
gespalkt werd. Alsof ie wist dat Jos weer zou komen, want na de terugvangst afgelopen 2 september (en behandeld door 
Jos) was ie niet eerder weer teruggevangen.
Het is na het laatste ralletje zojuist rustig en vochtig. Wordt wel wat morgen denk ik.
Groet, André, Jos en Ingrid.

Van tot: Aanwezig:

zaterdag 1 november 2014Nieuw: 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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teruggevangen. Het is na het laatste 
ralletje zojuist rustig en vochtig. 
Wordt wel wat morgen denk ik.  
André, Jos en Ingrid

Zondag 2 november 2014
Winderig
Ook vandaag domineren de Water-
rallen. De eerste ronde bestond uit 
ruim veertig vogels waarvan ruime 
de helft rallen. Toch zijn het er uit-
eindelijk minder dan gisteren. De 
Goudhaan behaalt als enige ook de 
dubbele cijfers. De reguliere excur-
sies via het Bezoekerscentrum zijn 
nu beëindigd, afgelopen woensdag 
was de laatste dit jaar. Maar in de 
middag ontvangen we een leuke en enthousiaste groep van circa twintig personen die meededen aan 
het vogeltrekweekend in het kader van November Wandelmaand van de lokale VVV. Zij hadden zich al 
enige tijd geleden aangemeld. Er werden door hen acht ringstrengen gesponsord. Aan het eind van de 
middag beginnen we met het ontbladeren van sectie 6. Na ruim een uur zijn we ermee klaar... en 
schuiven we deze sectie dicht. Later vanavond en vannacht zal er regen vallen en dus gaan ook de 
‘klepjes open’. We zullen zien morgenochtend vroeg. 
André, Jos en Ingrid

Maandag 3 november 2014
Nog steeds veel wind
Na de regen vannacht (2 mm) was 
het vanochtend droog en dat bleef 
het wonder boven wonder de gehele 
dag, op een paar verdwaalde spet-
ters na. Wel nog een stevige wind, 
zuid 5-6 Bft. Het losse grofmazige 
net van sectie 6 hadden we nog 
open gelaten en dat leverde in de 
eerste ronde een Houtsnip op. Maar 
ook dit net begint nu veel blad te 

verzamelen en sluiten we in de loop van de middag. Het aantal 
Waterrallen is sterk teruggelopen en de enige die nog de dub-
bele cijfers haalt is de Goudhaan. Aan het eind van de middag 
hebben we nog een heel leuke terugvangst: een Rietgors man-
netje, geringd als na-tweedekalenderjaar op 2 mei 2009; later 
in 2009 nog twee keer gevangen, nog één keer in 2010 en daar-
na niet meer, tot vandaag dus. Deze is dus in 2007 of eerder ge-

boren en dus ten minste zeven jaar oud. Ik neem niet aan dat het een record is, maar vermeldens-
waard is het zeker.
André, Jos en Ingrid

Dagvangst van 02 11 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Goudhaantje 114 15
Grote barmsijs 1 1
Koperwiek 2 2
Merel 6 6
Pimpelmees 1 1
Roodborst 21 3
Sijs 3 3
Vink 3 3
Waterral 139 40
Winterkoning 11 2
Zanglijster 1 1
Zwartkop 1 1

Totaal: 73 5
Aantal soorten:12

Dagverslag

78

7:45 23:00 André van Loon, Jos van de Staaij en Ingrid de Nobel

Winderig
Ook vandaag domineren de Waterrallen. De eerste ronde bestond uit ruim 40 vogels waarvan ruime de helft rallen. Toch 
zijn het er uiteindelijk minder dan gisteren. Goudhaan behaalt als enige ook de dubbele cijfers. De reguliere excursies via 
het Bezoekerscentrum zijn nu beëindigd, afgelopen woensdag was de laatste dit jaar. Maar in de middag ontvangen we 
een leuke en enthousiaste groep van ca. 20 personen die meededen aan het vogeltrekweekend in het kader van 
November Wandelmaand van de lokale VVV. Zij hadden zich al enige tijd geleden aangemeld. Er werden door hen acht 
ringstrengen gesponsord. 
Aan het eind van de middag beginnen we met het ontbladeren van sectie 6. Na ruim een uur zijn we ermee klaar … en 
schuiven we deze sectie dicht. Later vanavond en vannacht zal er regen vallen en dus gaan ook de 'klepjes open'. We 
zullen zien morgenochtend vroeg.
Groet, André, Jos & Ingrid

Van tot: Aanwezig:

zondag 2 november 2014Nieuw: 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 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Goudhaantje 119 20
Houtsnip 1 1
Keep 1 1
Koolmees 2 2
Koperwiek 3 3
Merel 5 5
Pimpelmees 11 2
Rietgors 1 1
Roodborst 22 4
Tjiftjaf 11 2
Vink 1 1
Vuurgoudhaantje 1 1
Waterral 4 4
Zanglijster 1 1

Totaal: 39 9
Aantal soorten:14

Dagverslag

48

7:30 22:00 André van Loon, Jos van de Staaij en Ingrid de Nobel

Nog steeds veel wind
Na de regen vannacht (2 mm) was het vanochtend droog en dat bleef het wonder boven wonder de gehele dag, op een 
paar verdwaalde spetters na. Wel nog een stevige wind, Zuid 5-6. Het losse grofmazige net van sectie 6 hadden we nog 
open gelaten en dat leverde in de eerste ronde een Houtsnip op. Maar ook dit net begint nu veel blad te verzamelen en 
sluiten we in de loop van de middag.
Het aantal Waterrallen is sterk teruggelopen en de enige die nog de dubbele cijfers haalt is de Goudhaan.
Aan het eind van de middag hebben we nog een heel leuke terugvangst: een Rietgors mannetje, geringd als na2kj op 2 
mei 2009; later in 2009 nog 2x gevangen, nog 1x in 2010 en daarna niet meer, tot vandaag dus. Deze is dus in 2007 of 
eerder geboren en dus ten minste 7 jaar oud. Ik neem niet aan dat het een record is, maar vermeldenswaard is het zeker.
Groet, André, Jos en Ingrid

Van tot: Aanwezig:

maandag 3 november 2014Nieuw: 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 4 november 2014
Goudhanen
De wind is grotendeels gaan liggen, sectie 6 is ook weer open. 

Goudhanen stelen vandaag de show in twee piekrondes: de tweede ronde (hoek secties 8 en 9; 21 
stuks) en om half vier (sectie 3 en 8; 24 stuks). Een enkele Waterral laat zich nog wel horen, maar 
verder dan één terugvangst komt het niet vandaag. Verder is een Tjiftjaf uit 2010 (toen eerstekalen-
derjaar) het noemen waard (ook steeds één keer teruggevangen in 2011 en 2013).
André c.s.

Woensdag 5 november 2014
Er zijn er weer een paar
Na een fraaie rustige nacht begint de 
dag nevelig en dat blijft de hele dag 
zo, soms wat meer en soms wat 
minder. Het is vrijwel bladstil. Er zijn 
weer wat verse Waterrallen gear-
riveerd, en we noteren ook een te-
rugvangst van een exemplaar dat op 
20 oktober werd geringd. Een lokalo 
of een pleisteraar, wie zal het zeg-
gen. De Goudhanen zijn blijkbaar 
een stukje verderop gaan kijken, al 
vangen we er een paar van gister te-
rug. En een adult mannetje Sijs blijft 
mooi.  Groet uit een verstild Glop. 
André c.s.

Dagvangst van 04 11 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Goudhaantje 556 61
Heggemus 1 1
Keep 1 1
Koolmees 31 4
Koperwiek 6 6
Merel 3 3
Pimpelmees 5 5
Roodborst 5 5
Sijs 11 2
Staartmees 2 2
Tjiftjaf 22 4
Vink 1 1
Waterral 1 1
Winterkoning 22 4
Zanglijster 1 1

Totaal: 75 26
Aantal soorten:15

Dagverslag

101

7:30 22:00 André van Loon, Jos van de Staaij, Ingrid de Nobel en Nollie Marissen

Goudhanen
De wind is grotendeels gaan liggen, sectie 6 is ook weer open. Goudhanen stelen vandaag de show in twee piekrondes: 
de tweede ronde (hoek secties 8 en 9; 21 stuks) en om half vier (sectie 3 en 8; 24 stuks). Een enkele Waterral laat zich 
nog wel horen, maar verder dan één terugvangst komt het niet vandaag. Verder is een Tjiftjaf uit 2010 (toen 1kj) het 
noemen waard (ook steeds 1x teruggevangen in 2011 en 2013).
Groet, André c.s.

Van tot: Aanwezig:

dinsdag 4 november 2014Nieuw: 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 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Goudhaantje 27 9
Koolmees 1 1
Koperwiek 3 3
Merel 5 5
Pimpelmees 21 3
Roodborst 58 13
Sijs 1 1
Tjiftjaf 1 1
Vink 12 3
Waterral 121 22
Winterkoning 1 1
Zwartkop 2 2

Totaal: 51 13
Aantal soorten:12

Dagverslag

64

7:45 22:00 André van Loon, Jos van de Staaij, Ingrid de Nobel en Nollie Marissen

Er zijn er weer een paar
Na een fraaie rustige nacht begint de dag nevelig en dat blijft de hele dag zo, soms wat meer en soms wat minder. Het is 
vrijwel bladstil. Er zijn weer wat verse Waterrallen gearriveerd, en we noteren ook een terugvangst van een exemplaar dat 
op 20 oktober werd geringd. Een lokalo of een pleisteraar, wie zal het zeggen.
De Goudhanen zijn blijkbaar een stukje verderop gaan kijken, al vangen we er een paar van gister terug. En een adult 
mannetje Sijs blijft mooi.
 
Groet uit een verstild Glop
André c.s.

Van tot: Aanwezig:

woensdag 5 november 2014Nieuw: 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 6 november 2014
Kleine wereld
Het is wederom bladstil en nog misti-
ger dan gister. Pas om 12.00 uur 
trekt de mist op en komt er wat wind 
(Zuid 1 Bft). Om 16.00 uur trekt de 
wind wat aan (Zuid 3 Bft) en het 
wordt bewolkt; sectie 6 verzamelt 
weer veel blad en we sluiten daar 
weer de netten (met uitzondering van 
de eerste twee grofmazige). Qua 
vangsten valt er weinig te vertellen, 
of het moet onze ‘gespalkte Pimpel-
mees-vriend’ zijn die we twee keer 
terugvangen, halverwege de dag in 
sectie 5, en in het halfdonker in sec-
tie 0. Hij heeft het naar zijn zin hier, 
zo veel is wel duidelijk. Verder vingen 
we een Waterral uit 2013 terug. De rallenteller voor dit jaar tot en met vandaag staat overigens nu op 
666.
André c.s.

Vrijdag 7 november 2014
Merels...?
Geen mist deze morgen, maar een straffe zuidooster (5 Bft). De verwachte regen halverwege de mid-
dag stelt niets voor, een paar spatjes. Er zijn wel wat meer Merels aanwezig en daar vangen we wel 
wat van maar het einde van het sei-
zoen nadert... Ook het middelste 
grofmazige net van sectie 6 wordt in 
verband met overmatige eikenblad-
val gesloten, alleen het eerste net 

Dagvangst van 06 11 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Goudhaantje 12 3
Groenling 1 1
Heggemus 1 1
Kleine barmsijs 1 1
Koolmees 1 1
Koperwiek 2 2
Pimpelmees 2 2
Roodborst 35 8
Staartmees 1 1
Vink 11 2
Waterral 12 3
Winterkoning 22 4
Zanglijster 1 1

Totaal: 17 13
Aantal soorten:13

Dagverslag

30

7:45 22:00 André van Loon, Jos van de Staaij, Ingrid de Nobel en Nollie Marissen

Kleine wereld
Het is wederom bladstil en nog mistiger dan gister. Pas om 12.00 trekt de mist op en komt er wat wind (Z1). Om 16.00 
trekt de wind wat aan (Z3) en het wordt bewolkt; sectie 6 verzamelt weer veel blad en we sluiten daar weer de netten 
(m.u.v. de eerste twee grofmazige).
Qua vangsten valt er weinig te vertellen, of het moet onze 'gespalkte Pimpelmees-vriend' zijn die we twee keer 
terugvangen, halverwege de dag in sectie 5, en in het halfdonker in sectie 0. Hij heeft het naar zijn zin hier, zo veel is wel 
duidelijk. Verder vingen we een Waterral uit 2013 terug. De rallenteller voor dit jaar tot en met vandaag staat overigens nu 
op 666.
Groet, André c.s.

Van tot: Aanwezig:

donderdag 6 november 2014Nieuw: 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 11 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Goudhaantje 1 1
Keep 1 1
Koolmees 1 1
Koperwiek 2 2
Merel 114 15
Pimpelmees 1 1
Roodborst 14 5
Tjiftjaf 1 1
Vuurgoudhaantje 1 1
Waterral 15 6
Winterkoning 1 1
Zanglijster 1 1

Totaal: 29 7
Aantal soorten:12

Dagverslag

36

8:00 22:00 André van Loon, Jos van de Staaij en Ingrid de Nobel

Merels…?
Geen mist deze morgen, maar een straffe zuidooster (5B). De verwachte regen halverwege de middag stelt niets voor, 
een paar spatjes.
Er zijn wel wat meer Merels aanwezig en daar vangen we wel wat van maar het einde van het seizoen nadert... Ook het 
middelste grofmazige net van sectie 6 wordt in verband met overmatige eikenbladval gesloten, alleen het eerste net van 
deze sectie kan open blijven omdat de wind nu zuidoost is. 
Een Vuurgoudhaan en een Keep zijn vandaag wat krentjes. En we vangen een Merel van 2013 terug: weer zo eentje die 
blijkbaar alleen in november het Glop bezoekt…
Groet, André, Jos en Ingrid

Van tot: Aanwezig:

vrijdag 7 november 2014Nieuw: 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 deze sectie kan open blijven omdat de wind nu zuidoost is. Een Vuurgoudhaan en een Keep zijn 
vandaag wat krentjes. En we vangen een Merel van 2013 terug: weer zo eentje die blijkbaar alleen in 
november het Glop bezoekt... 
André, Jos en Ingrid

Week 46

Zaterdag 8 november 2014
Wisseldag
Bij de overdracht lag de baan er keu-
rig bij. Sectie 6 was gesloten, met 
uitzondering van één grofmazig net 
(nabij sectie 5). De teller stond bij 
de overdracht op 22 stuks, waarvan 
Merel en Waterral de bulk vorm-
de. Even leek het erop dat de eerste 
vogel van de vangweek van Leo en 
Kees uit een Sperwer zou bestaan. 
We schrijven bewust het woord ‘zou’, 

want Kees zag de Sperwer vrouw zowel het net 
invliegen, als uitvliegen. Leo heeft de vogel uber-
haupt niet gezien, want hij was druk bezig met 
één elzenprop. De ander heeft hij laten zitten voor 
morgen... De dag verliep verder buitengewoon 
rustig. We hebben nog enige netten van hulpstok-
ken voorzien om te voorkomen dat ze in de strui-
ken vast zouden zitten. Ook hebben we de twee 
andere grofmazige netten geopend vanaf een uur 
of twee. De wind nam enigszins af naar een kracht 
van circa 3 Bft. Vermeldenswaard was eigenlijk al-
leen de vangst van een Kleine Barmsijs na-eerste-
kalenderjaar vrouw. We vingen nog wel enkele 
Waterrallen, waaronder twee retourtjes uit 2013, 
die overigens dit jaar beide al eerder waren terug-

gevangen. Een echtpaar, dat ons in 2012 sponsorde, kwam op bezoek om nog een ringstreng te spon-
soren. Waarvoor uiteraard hartelijk dank. We konden ze gelukkig twee Waterrallen en twee Vinken la-
ten zien, waarbij de Waterrallen, mogelijk, of liever gezegd (volgens Leo) wellicht, moeder en zoon 
betrof. Zie bijgaande foto. De laatste ronde leverde, behalve vertrekkende Merels, slechts één hele re-
tour Pimpelmees op. De controleronde bevatte nog een rode Heidelibel.  
Waarneming: één rondvliegende Kleine Vos, Buizerd en Sperwer boven het Glop 
Geluid: aanzwellende golf geluid van Rotganzen. De hele middag Waterral in het terrein.
Leo, Emmie, Kees en Annemieke

Zondag 9 november 2014
Trage start
Gisteravond tijdens de controleronde 
zat er een ongeringde eerstekalen-
derjaar Waterral in de inloopkooi bij 
sectie 4. Op de hoek van 4 en 5 
vloog een Waterral vlak voor het ge-
zicht van Kees vanuit de struiken in 
de netten. Helaas kon deze in het 
donker niet gearresteerd worden. 
Even later zat er nog één op het pad 
bij sectie 7 (voor de luidspreker), 
maar ook deze had geen belang bij 
een ring (althans Kees kon hem niet 
‘bevriezen’ met zijn zaklamp). Voor 

Dagvangst van 08 11 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Goudhaantje 1 1
Kleine barmsijs 1 1
Koperwiek 3 3
Merel 26 8
Pimpelmees 4 4
Roodborst 41 5
Staartmees 1 1
Vink 3 3
Waterral 27 9

Totaal: 22 13
Aantal soorten:9

Dagverslag

35

8:00 18:00 Andre, Jos en Ingrid, opgevolgd door Leo, Emmie, Kees & Annemieke

Bij de overdracht lag de baan er keurig bij. Sectie 6 was gesloten, met uitzondering van 1 grofmazig net (nabij sectie 5). 
De teller stond bij de overdracht op 22 stuks, waarvan Merel en Waterral de bulk vormde.
Even leek het erop dat de eerste vogel van de vangweek van Leo en Kees uit een Sperwer zou bestaan. We schrijven 
bewust het woord 'zou', want Kees zag de Sperwer vrouw zowel het net invliegen, als uitvliegen. Leo heeft de vogel 
uberhaupt niet gezien, want hij was druk bezig met één elzenprop. De ander heeft hij laten zitten voor morgen……..
De dag verliep verder buitengewoon rustig. We hebben nog enige netten van hulpstokken voorzien om te voorkomen dat 
ze in de struiken vast zouden zitten. Ook hebben we de 2 andere grofmazige netten geopend vanaf een uur of twee.
De wind nam enigszins af naar een kracht van circa 3. Vermeldenswaard was eigenlijk alleen de vangst van een Kleine 
Barm vrouw na 1Kj.
We vingen nog wel enkele Warterrallen, waaronder 2 retourtjes uit 2013, die overigens dit jaar beide al eerder waren 
teruggevangen. Een echtpaar, dat ons in 2012 sponsoorde, kwam op bezoek om nog een ringstreng te sponsoren. 
Waarvoor uiteraard hartelijk dank. We konden ze gelukkig twee Waterrallen en twee Vinken laten zien, waarbiji de 
Waterrallen,mogelijk, of liever gezegd (volgens Leo) wellicht, moeder en zoon betrof. Zie bijgaande foto.
De laatste ronde leverde, behalve vertrekkende Merels, slechts één hele retour Pimpelmees op. De controleronde bevatte 
nog een rode Heidelibel.
Waarneming: 1 rondvliegende Kleine Vos, Buizerd en Sperwer boven het Glop
Geluid: aanzwellende golf geluid van Rotganzen. De hele middag Waterral in het terrein.

Van tot: Aanwezig:

zaterdag 8 november 2014Nieuw: 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 11 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Goudhaantje 28 10
Koolmees 1 1
Koperwiek 1 1
Merel 210 12
Pimpelmees 3 3
Roodborst 43 7
Sijs 13 4
Staartmees 1 1
Waterral 12 3
Winterkoning 43 7

Totaal: 30 19
Aantal soorten:10

Dagverslag

49

7:30 19:00 Leo & Kees

Gisteravond tijdens de controleronde zat er een ongeringde 1Kj Waterral in de inloopkooi bij sectie 4. Op de hoek van 4 
en 5 vloog een Waterral vlak voor het gezicht van Kees vanuit de struiken in de netten. Helaas kon deze in het donker 
niet gearresteerd worden. Even later zat er nog één op het pad bij sectie 7 (voor de luidspreker), maar ook deze had geen 
belang bij een ring (althans Kees kon hem niet 'bevriezen' met zijn zaklamp).
Voor aanvang van de 1e ronde om 06.15 uur nog een controleronde langs de kooien gelopen. Op dat moment geen enkel 
teken van leven voor wat betreft de Waterrallen. Behalve de geluidsinstallatie, die overigens was uitgebreid met een 
mobiele installatie, viel er niets te beleven.
In de vroege ochtendschemering voor de eerste officiele ronde lieten er zich een stuk of 7 Waterrallen zien. Dat belooft 
wat voor vandaag. Alhoewel: de eerste ronde bestond echter uit 7 vogels, waarvan de Winterkoning en de Roodborst om 
de eer streden. Bij het uithalen van de enige Merel (man retour) uit die ronde kwam een Havik op het geluid af en bij het 
zien van Leo (met mutsje) vloog de Havik verschrikt verder. De Waterral liet het qua vangsten bijna volstrekt afweten. We 
hoorden ze wel in het terrein, maar ze lieten zich niet vangen.
Opnieuw was de Sperwer actief. Na eerst weer Kees verleidt te hebben tot een mislukte sprint, verrastte de Sperwer Leo 
met een heuse Koperwiekenbout. Deze bout (ongeringd, onthoofd en ontvleugeld) lag op Leo te wachten in sectie 7 (nabij 
6).
Om een uur of twee was de wind dusdanig gaan liggen dat we het verantwoord vonden om de fijnmazige netten van 
sectie 6 te openen. De grofmazige netten van sectie 6 deden ons overigens verbazen met de vangst van een Roodborst 
en, ja het kan nog kleiner, een Staartmees.
Aan het eind van de middag werden we verrast met een 'golfje' Goudhanen. Verspreid over het terrein werden er de 
nodige exemplaren gevangen. Tijdens de laatse ronde werden nog enige Merels gevangen, alsmede onze enige 
Koperwiek.
Gedurende de dag waren er nog twee familieleden van Kees op bezoek, die bij vertrek 2 ringstrengen sponsoorden.

Van tot: Aanwezig:

zondag 9 november 2014Nieuw: 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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aanvang van de eerste ronde om 06.15 uur nog een controleronde langs de kooien gelopen. Op dat 
moment geen enkel teken van leven voor wat betreft de Waterrallen. Behalve de geluidsinstallatie, die 
overigens was uitgebreid met een mobiele installatie, viel er niets te beleven. In de vroege ochtend-
schemering voor de eerste officiele ronde lieten er zich een stuk of zeven Waterrallen zien. Dat belooft 
wat voor vandaag. Alhoewel: de eerste ronde bestond echter uit zeven vogels, waarvan de Winterko-
ning en de Roodborst om de eer streden. Bij het uithalen van de enige Merel (man retour) uit die ronde 
kwam een Havik op het geluid af en bij het zien van Leo (met mutsje) vloog de Havik verschrikt ver-
der. De Waterral liet het qua vangsten bijna volstrekt afweten. We hoorden ze wel in het terrein, maar 
ze lieten zich niet vangen. Opnieuw was de Sperwer actief. Na eerst weer Kees verleid te hebben tot 
een mislukte sprint, verraste de Sperwer Leo met een heuse Koperwiekenbout. Deze bout (ongeringd, 
onthoofd en ontvleugeld) lag op Leo te wachten in sectie 7 (nabij 6). Om een uur of twee was de wind 
dusdanig gaan liggen dat we het verantwoord vonden om de fijnmazige netten van sectie 6 te openen. 
De grofmazige netten van sectie 6 deden ons overigens verbazen met de vangst van een Roodborst en, 
ja het kan nog kleiner, een Staartmees. Aan het eind van de middag werden we verrast met een ‘golfje’ 
Goudhanen. Verspreid over het terrein werden er de nodige exemplaren gevangen. Tijdens de laatse 
ronde werden nog enige Merels gevangen, alsmede onze enige Koperwiek. Gedurende de dag waren er 
nog twee familieleden van Kees op bezoek, die bij vertrek twee ringstrengen sponsorden.
Leo, Emmie, Kees en Annemieke

Maandag 10 november 2014
Nieuwe jaarsoort
Vannacht heeft het licht maar ge-
staag geregend. In totaal hadden we 
3,3 mm. neerslag. Bij de eerste con-
troleronde was het echter net droog. 
Ondanks dat het geluid vannacht re-
gelmatig uitviel, bestond de eerste 
ronde uit een respectabel aantal van 
24 stuks. Hoofdzakelijk Merels. De 
krent uit de eerste ronde betrof ech-
ter deze Geelgors vrouw (na-eers-
tekalenderjaar). Ook de tweede ron-
de was nog redelijk goed te noemen 
met 11 stuks. Daarna druppelde het 
gestaag door. Met name de Merels 
waren talrijk vertegenwoordigd. Zij 
trokken tot vlak na het middaguur 
regelmatig in stevige groepjes over. 
Stel je eens voor dat we geluid hadden gehad en hijsnetten en slagnettenen... (geintje). Verspreid over 
de dag bleven we ook Waterrallen vangen. Overige waarnemingen waren schaars. Slechts tweemaal 
een overvliegende Sperwer en vanochtend tijdens de tweede ronde een aantal Kramsvogels achter-
in. De wind bleef vandaag doorstaan uit Zuid met een kracht van 4Bft. Aan de randen van het Glop was 
dat voelbaar. Bij het veldlab echter was het heerlijk toeven. De winterjas hoefde niet aan. Toch zorgde 
de wind niet echt voor bladoverlast. Uiteraard moest sectie 6 met regelmaat geschoond worden, echter 
dat was niet onoverkomenlijk. De kinderen van de overbuurman kwamen nog een dode Vink afleveren 

die zij op het erf hadden gevonden. Het betrof een 
na-eerstekalenderjaar man die door onze voor-
gangers op 4 november was geringd. De verwach-
tingen voor de slotronde waren erg hoog gespan-
nen met al die Merels gedurende de dag. Maar, zo-
als vaker, ook deze verwachting werd niet bewaar-
heid. Van de ene minuut op de andere viel het to-
taal stil. We hebben de Merels overigens niet zien 
vertrekken, dus we houden de spanning voor mor-
genochtend er maar in.
Leo, Emmie, Kees en Annemieke

Dagvangst van 10 11 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Geelgors 1 1
Goudhaantje 31 4
Koperwiek 4 4
Merel 239 41
Pimpelmees 1 1
Roodborst 25 7
Sijs 1 1
Staartmees 1 1
Tjiftjaf 2 2
Vink 1 1
Waterral 18 18
Winterkoning 1 1
Zanglijster 1 1
Zwartkop 1 1

Totaal: 74 10
Aantal soorten:14

Dagverslag

84

7:30 19:00 Leo & Emmie en Kees & Annemieke

Vannacht heeft het licht maar gestaag geregend. In totaal hadden we 3,3 mm. neerslag. Bij de eerste controleronde was 
het echter net droog. Ondanks dat het geluid vannacht regelmatig uitviel, bestond de eerste ronde uit een respectabel 
aantal van 24 stuks. Hoofdzakelijk Merels. De krent uit de eerste ronde betrof echter een Geelgors vrouw (na 1Kj).
Ook de 2e ronde was nog redelijk goed te noemen met 11 stuks. Daarna druppelde het gestaag door. Met name de 
Merels waren talrijk vertegenwoordigd. Zij trokken tot vlak na het middaguur regelmatig in stevige groepjes over. Stel je 
eens voor dat we geluid hadden gehad en hijsnetten en slagnettenen …... (geintje).
Verspreid over de dag bleven we ook Waterrallen vangen. 
Overige waarnemingen waren schaars. Slechts tweemaal een overvliegende Sperwer en vanochtend tijdens de 2e ronde 
een aantal Kramsvogels achterin.
De wind bleef vandaag doorstaan uit Zuid met een kracht van 4B. Aan de randen van het Glop was dat voelbaar. Bij het 
veldlab echter was het heerlijk toeven. De winterjas hoefde niet aan. Tocht zorgde de wind niet echt voor bladoverlast. 
Uiteraard moest sectie 6 met regelmaat geschoond worden, echter dat was niet onoverkomenlijk.
De kinderen van de overbuurman kwamen nog een dode Vink afleveren die zij op het erf hadden gevonden. Het betrof 
een na 1Kj man die door onze voorgangers op 4 november was geringd.
De verwachtingen voor de slotronde waren erg hoog gespannen met al die Merels gedurende de dag. Maar, zoals vaker, 
ook deze verwachting werd niet bewaarheid. Van de ene minuut op de andere viel het totaal stil. We hebben de Merels 
overigens niet zien vertrekken, dus we houden de spanning voor morgenochtend er maar in.

Van tot: Aanwezig:

maandag 10 november 2014Nieuw: 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 11 november 2014
Hollen en stilstaan op dezelfde dag
Ook vannacht liet het geluid ons 
weer in de steek. Gelukkig hadden 
we nog een mobiele installatie die 
we konden inzetten. Of dat effect 
heeft gehad op de vangsten van de 
Waterral zal altijd een vraagteken 
blijven. De 9 stuks van vandaag ge-
ven daar namelijk geen overduidelijk 
antwoord op. Anderhalf uur voor 
zonsopgang was het nog compleet 
stil op de baan. Tijdens de eerste 
ronde om 07.15 uur zagen we diver-
se Waterrallen op en over de baan. Er zat er zelfs één op de dikke paal van sectie 7. De Merels waren 
duidelijk doorgetrokken. We vingen er in de eerste ronde slechts een enkeling. In de eerste ronde ook 
weer Winterkoningen (gisteren bijna compleet afwezig), waarvan we een Niet-Van-Ons vingen (serie 
X465..). Vanaf 11.00 uur viel het eigenlijk totaal stil. Pas in de tweede helft van de middag vingen we 
weer een paar vogels, waaronder een groepje van vijf Sijzen halverwege sectie 2. Qua vogels was het 
heel erg rustig in het Glop. Je zag en hoorde nauwelijks iets, of het moesten de schilders zijn die nu 
bezig zijn met de buitenkant van het gebouw. De rustige periode hebben we gebruikt om de bekabeling 
van de geluidsinstallatie weer op orde te krijgen. Het lijkt erop alsof het gelukt is en dat we vannacht 
weer Rallengeluid kunnen draaien. Qua weer was het prachtig. Na een relatieve koude nacht met 5 
graden steeg de temperatuur geleidelijk naar 11 tot 12 graden. In het zonnetje was het goed toeven. 
De wind speelde ons wel parten. Sectie 6 moest elke ronde ontdaan worden van een stevige lading ei-
kenblad. Vandaag zijn er geen bijzondere waarnemingen gedaan, of het moest de Houtsnip zijn die we 
in de avondschemering zagen overvliegen boven sectie 0/9/8.
Leo, Emmie, Kees en Annemieke

Woensdag 12 november 2014
Stilte (bis)
Vannacht vanwege de overtrekkende 
lichte regen (in totaal 1 mm) pas om 
03.30 uur het geluid aangezet. Bij 
het opstaan was het geluid helaas 
weer weggevallen $#@. Er is sprake 
van weinig aankomst, alhoewel tij-
dens het verwerken van de eerste 
vangstronde (negen stuks) Leo een 
grote groep Merels zag binnenvallen. 
Tijdens de tweede ronde zagen we 
een aantal Merels vanuit het voor-
malige Meteoveld binnenkomen. 
Maar ja: vangen is vers twee. De rest van de dag hebben we dan ook geen enkele Merel meer gezien 
of gehoord, laat staan gescoord. Door de licht gedraaide wind (van Zuid naar ZuidOost) hing met name 
sectie 6 propvol eikenblad. Vandaag werden relatief veel vogels (8 stuks) voor de tweede (en in het 
geval van de Tjiftjaf zelfs voor de derde) keer gevangen en dus losgelaten. In de ochtend zag Leo nog 

eenmalig een Havik in het bos bij sectie 0. Stille dag die wij bij-
na volledig hebben besteed om het geluid weer aan de gang te 
krijgen. Hierbij kwam de spuitpleister goed van pas, omdat niet 
iedereen, en met name Kees, even handig is met het aangereik-
te gereedschap. Een mooie regenboog overspande het Glop bij 
de aanvang van de lichte regen ’s avonds. De wind viel er in de 
loop van de dag bijna helemaal uit, en daarmee was de strijd te-
gen het blad goed vol te houden. Een aangereden eerstekalen-
derjaar Roodborst NVO (BB872..) uit het dorp is bij ons binnen-
gebracht en uiteindelijk heeft hij (of zij) het tijdelijke voor het 
eeuwige ingewisseld. De Roodborst, die als soort vandaag de 
ranglijst aanvoert, bleef ons verrassen: er was namelijk een 

Dagvangst van 11 11 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Goudhaantje 3 3
Koolmees 11 2
Koperwiek 1 1
Merel 12 12
Pimpelmees 2 2
Roodborst 41 5
Sijs 5 5
Waterral 9 9
Winterkoning 43 1 8

Totaal: 35 11
Aantal soorten:9

Dagverslag

1 47

7:15 18:30 Leo & Emmie en Kees & Annemieke

Ook vannacht liet het geluid ons weer in de steek. Gelukkig hadden we nog een mobiele installatie die we konden 
inzetten. Of dat effect heeft gehad op de vangsten van de Waterral zal altijd een vraagteken blijven. De 9 stuks van 
vandaag geven daar namelijk geen overduidelijk antwoord op.
Anderhalf uur voor zonsopgang was het nog compleet stil op de baan. Tijdens de eerste ronde om 07.15 uur zagen we 
diverse Waterrallen op en over de baan. Er zat er zelfs één op de dikke paal van sectie 7.
De Merels waren duidelijk doorgetrokken. We vingen er in de eerste ronde slechts een enkeling. In de eerste ronde ook 
weer Winterkoningen (gisteren bijna compleet afwezig), waarvan we een NVO vingen (serie X465..).
Vanaf 11.00 uur viel het eigenlijk totaal stil. Pas in de tweede helft van de middag vingen we weer een paar vogels, 
waaronder een groepje van 5 Sijzen halverwege sectie 2. Qua vogels was het heel erg rustig in het Glop. Je zag en 
hoorde nauwelijks iets, of het moesten de schilders zijn die nu bezig zijn met de buitenkant van het gebouw. De rustige 
periode hebben we gebruikt om de bekabeling van de geluidsinstallatie weer op orde te krijgen. Het lijkt erop alsof het 
gelukt is en dat we vannacht weer Rallengeluid kunnen draaien.
Qua weer was het prachtig. Na een relatieve koude nacht met 5 graden steeg de temperatuur geleidelijk naar 11 - 12 
graden. In het zonnetje was het goed toeven. De wind speelde ons wel parten. Sectie 6 moest elke ronde ontdaan 
worden van een stevige lading Eikenblad.
Vandaag zijn er geen bijzondere waarnemingen gedaan, of het moest de Houtsnip zijn die we in de avondschemering 
zagen overvliegen boven sectie 0/9/8.

Van tot: Aanwezig:

dinsdag 11 november 2014Nieuw: 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 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Goudhaantje 14 5
Merel 15 6
Pimpelmees 1 1
Rietgors 1 1
Roodborst 34 1 8
Sijs 1 1
Tjiftjaf 1 1
Vink 1 1
Waterral 12 3

Totaal: 20 6
Aantal soorten:9

Dagverslag

1 27

7:30 17:30 Leo & Emmie en Kees & Annemieke

Vannacht vanwege de overtrekkende lichte regen (in totaal 1 mm) pas om 03.30 uur het geluid aangezet. Bij het opstaan 
was het geluid helaas weer weggevallen $#@.
Er is sprake van weinig aankomst, alhoewel tijdens het verwerken van de eerste vangstronde (9 stuks) Leo een grote 
groep Merels zag binnenvallen.Tijdens de 2e ronde zagen we een aantal Merels vanuit het voormalige Meteoveld 
binnenkomen. Maar ja: vangen is vers twee. De rest van de dag hebben we dan ook geen enkele Merel meer gezien of 
gehoord, laat staan gescoord. Door de licht gedraaide wind (van Zuid naar ZuidOost) hing met name sectie 6 propvol 
eikenblad.
Vandaag werden relatief veel vogels (8 stuks) voor de tweede (en in het geval van de Tjiftjaf zelfs voor de derde) keer 
gevangen en dus losgelaten.
In de ochtend zag Leo nog éénmalig een Havik in het bos bij sectie 0.
Stille dag die wij bijna volledig hebben besteed om het geluid weer aan de gang te krijgen. Hierbij kwam de spuitpleister 
goed van pas, omdat niet iedereen, en met name Kees, even handig is met het aangereikte gereedschap.
Een mooie regenboog overspande het Glop bij de aanvang van de lichte regen 's-avonds. De wind viel er in de loop van 
de dag bijna helemaal uit, en daarmee was de strijd tegen het blad goed vol te houden.
Een aangereden 1Kj Roodborst NVO (BB872..) uit het dorp is bij ons binnengebracht en uiteindelijk heeft hij (of zij) het 
tijdelijke voor het eeuwige ingewisseld. De Roodborst, die als soort vandaag de ranglijst aanvoert, deed ons verrassen. Er 
was namelijk een exemplaar dat zich liet hervangen in de rallenvangkooi.
De laatste ronde leverde 2 Waterrrallen op die in de onderste baan van een mistnet verstrikt waren geraakt. Kennelijk 
hadden zij hun fourageertochten in het bos beeindigd om te gaan slapen op de vertrouwde struiken in het 
moerasgedeelte van het Glop.

Van tot: Aanwezig:

woensdag 12 november 2014Nieuw: 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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exemplaar dat zich liet hervangen in de rallenvangkooi. De laatste ronde leverde twee Waterrallen op 
die in de onderste baan van een mistnet verstrikt waren geraakt. Kennelijk hadden zij hun foerageer-
tochten in het bos beeindigd om te gaan slapen op de vertrouwde struiken in het moerasgedeelte van 
het Glop.
Leo, Emmie, Kees en Annemieke

Donderdag 13 november 2014
Vrij naar Cruijff: Wat er niet is be-
hoeft ook niet geringd te worden
In de ochtend bleek het dak van het 
Veldlab sporen van ijs te bevatten. 
Het was namelijk een heldere nacht 
geweest, overigens zonder de aan-
gekondigde mist. In de polder was 
echter wel grondmist aanwezig. De 
netten waren over de totale opstel-
ling kletsnat van de dauw. Ze wa-
ren echter niet bevroren. De dag was 
prachtig helder met een heerlijk zon-
netje en weinig tot geen wind. Aangenaam vertoeven dus. We zullen maar niet vertellen dat onze da-
mes zelfs in de zee hebben gezwommen, want dat is niet relevant voor dit verslag. Pas in de avondron-

de viel de mist als een deken plotseling over ons heen. Het geluid (over een andere versterker) blijkt te 
werken, maar we zijn nog niet tevreden over de kwaliteit daarvan. Het geluid klinkt namelijk ‘bescha-
digd’, of ‘over the top’. Kijken of we daar nog wat aan kunnen doen.
Zoals uit de vangstaat blijkt waren de vangsten belabberd, ondanks de redelijke aantallen Waterral. 
We hebben in totaal vijf Waterrallen in de mistnetten kunnen confisceren, met name in de onderste ba-
nen. Alhoewel: één Waterral liet zich over de lengte van de sloot naast sectie 2 opjagen tot in het net 
over het Ebelbruggetje in sectie 0. Kees kon daar de Waterral arresteren, maar verloor met zijn slape-
rige hoofd bijna zijn evenwicht... Gelet op de mistnetvangsten en het feit dat het lijkt alsof de Water-

rallen overdag foerageren in het bos achter sectie 
2 en 0 vragen wij ons af of het niet zinvol is om 
een soort van warrelnet of fuik, of iets dergelijks 
te plaatsen onder de mistnetten van sectie 0 en 2. 
Dat zou ons best eens extra vangsten kunnen op-
leveren. Zoals gezegd waren de vangsten vandaag 
belabberd. Na 9.30 uur was er feitelijk een com-
plete stilte. Na die tijd hebben we absoluut geen 
waarnemingen of vangsten gedaan. Wel hoorden 
we opeens, kenneijk in het bos achter sectie 1 sla-
pende Kramsvogels, alarmeren toen er een Havik 
verscheen. Zowel de Kramsvogels als de Havik 
hebben we niet gevangen.
Bij een kort beleefdheidsbezoek aan Theun Talsma 

Dagvangst van 13 11 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Goudhaantje 2 2
Koolmees 1 1
Merel 12 3
Pimpelmees 1 1
Roodborst 2 2
Vink 1 1
Waterral 213 15
Winterkoning 2 2

Totaal: 18 9
Aantal soorten:8

Dagverslag

27

7:30 17:30 Leo & Emmie en Kees & Annemieke

Vrij naar Cruijff: Wat er niet is behoeft ook niet geringd te worden.

In de ochtend bleek het dak van het Veldlab sporen van ijs te bevatten. Het was namelijk een heldere nacht geweest, 
overigens zonder de aangekondigde mist. In de polder was echter wel grondmist aanwezig. De netten waren over de 
totale opstelling kletsnat van de dauw. Ze waren echter niet bevroren. De dag was prachtig helder met een heerlijk 
zonnetje en weinig tot geen wind. Aangenaam vertoeven dus. We zullen maar niet vertellen dat onze dames zelfs in de 
zee hebben gezwommen, want dat is niet relevant voor dit verslag. Pas in de avondronde viel de mist als een deken 
plotseling over ons heen. 
Her geluid (over een andere versterker) blijkt te werken, maar we zijn nog niet tevreden over de kwaliteit daarvan. Het 
geluid klinkt namelijk 'beschadigd', of 'over the top'. Kijken of  we daar nog wat aan kunnen doen.
Zoals uit de vangstaat blijkt waren de vangsten belabberd, ondanks de redelijke aantallen Waterral. We hebben in totaal 
5 Waterrallen in de mistnetten kunnen confisceren, met name in de onderste banen. Alhoewel: één Waterral liet zich over 
de lengte van de sloot naast sectie 2 opjagen tot in het net over het Ebelbruggetje in sectie 0. Kees kon daar de Waterral 
arresteren, maar verloor met zijn slaperige hoofd bijna zijn evenwicht …..
Gelet op de mistnetvangsten en het feit dat het lijkt alsof de Waterrallen overdag fourageren in het bos achter sectie 2 en 
0 vragen wij ons af of het niet zinvol is om een soort van warrelnet of fuik, o.i.d. te plaatsen onder de mistnetten van 
sectie 0 en 2. Dat zou ons best eens extra vangsten kunnen opleveren.
Zoals gezegd waren de vangsten vandaag belabberd. Na 09.30 uur was er feitelijk een complete stilte. Na die tijd hebben 
we absoluut geen waarnemingen of vangsten gedaan. Wel hoorden we opeens, kenneijk in het bos achter sectie 1 
slapende Kramsvogels, alarmeren toen er een Havik verscheen. Zowel de Kramsvogels als de Havik hebben we niet 
gevangen.
Bij een kort beleefdheidsbezoek aan Theun Talsma (van de eendenkooi) zag Leo nog 2 Atalanta's rondvliegen. Ja, wie 
anders ….
Met het oog op een excursie voor morgen hebben we de schilders gevraagd om hun werkzaamheden rondom de ringtafel 
vandaag af te ronden. Dat betekende wel dat wij 'verbannen' waren naar ONAD (materiaalhok). Met de zon die daar 
scheen was dat overigens geen straf.
Al met al kijken we terug op een heerlijk dagje.

Van tot: Aanwezig:

donderdag 13 november 2014Nieuw: 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 eendenkooi) zag Leo nog twee Atalanta’s rondvliegen. Ja, wie anders... Met het oog op een ex-
cursie voor morgen hebben we de schilders gevraagd om hun werkzaamheden rondom de ringtafel 
vandaag af te ronden. Dat betekende wel dat wij ‘verbannen’ waren naar ONAD (materiaalhok). Met de 
zon die daar scheen was dat overigens geen straf. Al met al kijken we terug op een heerlijk dagje.
Leo, Emmie, Kees en Annemieke

Vrijdag 14 november 2014
Wat niet in de kas zit wordt niet uitbetaald
Opnieuw een zeer rustige dag. Ondanks het Waterral-
lengeluid waren er beduidend minder Waterrallen in 
het terrein aanwezig. De vangsten (of het ontbreken 
daarvan) navenant. Tot de opvallende afwezigen be-
hoorde vandaag de Merel. We hebben er niet één ge-
vangen, en dat in deze tijd van het jaar. Met de boot 
van 09.30 uur arriveerde een groep collega’s van 
Kees die een excursie hadden ‘geboekt’. Voor een 
geinterresseerd gehoor konden we gelukkig nog enige 
vogels tonen, waaronder een Waterral, een Roodborst 
en een Winterkoning. Weliswaar niet veel, maar de 
aandacht was volop aanwezig. Aan de hand van een 
teruggevangen Roodborst konden we de werking van ons computersys-
teem toelichten.
Nadat de groep was vertrokken vingen we een Sperwer-vrouw in het 
eerste grofmazige net van sectie 6. De excursiegangers hadden afgespro-
ken dat ze voor een roofvogel gebeld wilden worden en terug zouden ko-
men. Kees wist niet dat zijn collega’s zo snel konden fietsen. De Sperwer 
bleek door ons in 2007 (!) als eerstekalenderjaar vrouw geringd te zijn. In 
de tussenliggende tijd hebben we deze Sperwer niet weergezien. Vermoe-
delijk dus een trekker van elders. Bijzonder leuk dat deze Sperwer zich 
vandaag liet vangen, na al die tijd afwezig te zijn geweest. In de laatste 
ronde vingen we nog een nieuwe weeksoort, die we weliswaar wel eerder 
hadden gehoord, maar nog niet gevangen. Een heuse Heggenmus in goe-
de conditie.
Nog een bijzonderheidje vandaag: Emmie is naar De Oostpunt gelopen en 
vond onderweg een prooirest van vermoedelijk een Merel. Om een poot 
zag zij nog een ring zitten. Zoals het een vrouw van een ringer betaamt 
heeft zij de vondst keurig mee naar het Glop genomen, alwaar we consta-
teerden dat het een Deense ring betrof. Wauw. Het zou helemaal bijzonder zijn als deze vogel geringd 
zou zijn door het Deense ringstation Gested, alwaar Leo en Emmie afgelopen september een paar da-
gen hebben meegedraaid.
Leo, Emmie, Kees en Annemieke

Dagvangst van 14 11 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Goudhaantje 2 2
Heggemus 1 1
Pimpelmees 1 1
Rietgors 2 2
Roodborst 12 3
Sperwer 1 1
Waterral 4 4
Winterkoning 2 2

Totaal: 13 3
Aantal soorten:8

Dagverslag

16

7:30 17:30 Leo & Emmie en Kees & Annemieke

Wat niet in de kas zit wordt niet uitbetaald.

Opnieuw een zeer rustige dag. Ondanks het Waterrallengeluid waren er beduidend minder Waterrrallen in het terrein 
aanwezig. De vangsten (of het ontbreken daarvan) navenant.
Tot de opvallende afwezigen behoorde vandaag de Merel. We hebben er niet één gevangen, en dat in deze tijd van het 
jaar.
Met de boot van 09.30 uur arriveerde een groep collega's van Kees die een excursie hadden 'geboekt'. Voor een 
geinterresseerd gehoor konden we gelukkig nog enige vogels tonen, waaronder een Waterral, een Roodborst en een 
Winterkoning. Welsiwaar niet veel, maar de aandacht was volop aanwezig. Aan de hand van een teruggevangen 
Roodborst konden we de werking van ons computersysteem toelichten.
Nadat de groep was vertrokken vingen we een Sperwer vrouw in het eerste grofmazige net van sectie 6. De 
excursiegangers hadden afgesproken dat ze voor een roofvogel gebeld wilde worden en terug zouden komen. Kees wist 
niet dat zijn collega's zo snel konden fietsen. De Sperwer bleek door ons in 2007 (!) als 1Kj vrouw geringd te zijn. In de 
tussenliggende tijd hebben we deze Sperwer niet weergezien. Vermoedelijk dus een trekker van elders. Bijzonder leuk 
dat deze Sperwer zich vandaag liet vangen, na al die tijd afwezig te zijn geweest.
In de laatste ronde vingen we nog een nieuwe weeksoort, die we weliswaar wel eerder hadden gehoord, maar nog niet 
gevangen. Een heuse Heggenmus in goede conditie.
Nog een bijzonderheidje vandaag: Emmie is naar De Oostpunt gelopen en vond onderweg een prooirest van vermoedelijk 
een Merel. Om een poot zag zij nog een ring zitten. Zoals het een vrouw van een ringer betaamd heeft zij de vondst 
keurig mee naar het Glop genomen, alwaar we constateerden dat het een Deense ring betrof. Wauw. Het zou helemaal 
bijzonder zijn als deze vogel geringd zou zijn door het Deense ringstation Gested, alwaar Leo en Emmie afgelopen 
september een paar dagen hebben meegedraaid.

Van tot: Aanwezig:

vrijdag 14 november 2014Nieuw: 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 47

Zaterdag 15 november 2014
Wisseldag
Gedurende de nacht viel er een kort 
buitje (1/2 mm). Voor de rest een 
heldere (trek)nacht. Tijdens de eer-
ste ronde raakte een schampschot 
van het regenfront Schiermonnikoog. 
Er viel praktisch geen noemenswaar-
dige regen uit.Tijdens de eerste ron-
de (bestaande uit 6 Waterrallen en 2 
Roodborsten) hoorde Leo Kramsvo-
gels overtrekken. De rest van de 
ochtend bleef het een beetje door-
druppelen met de vangsten. Soms 
hadden we in een kooi zes rallen zit-
ten terwijl in het rondje daarvoor en daarna in geen van de kooien een ral zat. De vangsten waren wat 
beter dan gisteren. Het regende af en toe even maar het zette niet door. Met de komst van de nieuwe 
ploeg, Hanneke en Henri, veranderde dat beeld niet. Het werd steeds wat minder en in het begin van 
de middag begon het gestaag te regenen en viel het geheel stil. Om half drie droeg Leo de baan over 
aan Henri en Hanneke. De teller staat op 27 vogels waarvan 13 verse Waterrallen. Op dat moment zat 
er 1,2mm regen in de meter. Inpakken en de boot van half vijf nemen.  
Leo en Kees

Zoals Leo al voorspelde gebeurde er op avifaunistisch gebied niet al te veel meer. Zelfs de polonaise 
van Waterrallen die Leo en Kees vanochtend nog beleefden kwam niet nog een keertje langs. Wel vin-
gen we een in 2013 geringde Waterral terug die aanvankelijk een demonstratie gaf in het parallel aan 
de netten vliegen langs de gehele sectie 4 en bijna de gehele sectie 5 ( toch bijna 100 meter) om ver-
volgens na 3 pogingen toch te slagen om in het net te blijven hangen. Deze ral had gehoord dat wij te-
rug in het Glop waren want via de database liet hij/zij ons weten dat we oude bekenden waren; hij/zij 
was in 2013 door Hanneke en mij geringd en in dat jaar nog 1 keer teruggevangen. Voor dit jaar is dit 
de tweede vangst van deze vogel. De schemerronde die inmiddels met droog weer gelopen kon worden 
leverde nog een mooie knalgeelgroene groenling-man op, zowaar nog een nieuwe dagsoort. Bij het in-
vallen van de duisternis viel ook de Zuidoostelijke wind weg die vanmiddag tot 3 Bft was aangehaald. 
Meteen daarna hulde het eiland zich in nevelen en zo gingen we met een mystiek sfeertje de nacht in. 
In het donker trokken er toch weer Koperwieken en Merels over, er is dus weer wat beweging... En 
hoop voor de dag van morgen. Tegen alle verwachting in worden er in de laatste ronde voor de dag-
sluiting toch nog drie Waterrallen bijgevangen, twee worden er met de hand van de bovenste spanlij-
nen van de mistnetten gepakt en er zit er nog een in een van de inloopkooien.
Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp

Zondag 16 november 2014
en een Novembers regendagje...
Een dag om kort over te zijn: Pluvius maakte ons wakker en Pluvius bracht ons naar bed... Kortom, re-
gen vanaf het eerste daglicht en dat bij slechts een heel zwak zuidoostenwindje. Op de radar zag je 
aan de achterkant van het regengebied continu nieuwe regen ontstaan. Na de eerste controleronde zijn 
we begonnen om het achterste deel 
van de opstelling dicht te gooien en 
zodanig de afstand een stuk korter 
te maken en snel te kunnen rondlo-
pen teneinde de netten toch open te 
kunnen laten. Af en toe werd er op 
die manier toch nog een vogel ge-
vangen, maar werden de meeste rin-
gen toch weer aan Waterrallen aan-
gelegd. Van zichtbare trek was van-
daag niks te merken. De tweede 
ronde was met vijf rallen de beste en 

Dagvangst van 15 11 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Goudhaantje 21 3
Groenling 1 1
Heggemus 1 1
Koolmees 1 1
Merel 11 2
Pimpelmees 1 1
Roodborst 13 4
Tjiftjaf 1 1
Waterral 317 20
Zanglijster 1 1

Totaal: 25 10
Aantal soorten:10

Dagverslag

35

7:30 17:30 Leo & Emmie en Kees & Annemieke, opgevolgd door Henri & Hanneke

Gedurende de nacht viel er een kort buitje (1/2 mm). Voor de rest een heldere (trek)nacht. Tijdens de eerste ronde raakte 
een schampschot van het regenfront Schiermonnikoog. Er viel praktisch geen noemenswaardige regen uit.
Tijdens de eerste ronde (bestaande uit 6 Waterrallen en 2 Roodborsten) hoorde Leo Kramsvogels overtrekken. De rest 
van de ochtend bleef het een beetje doordruppelen met de vangsten. Soms hadden we in een kooi 6 rallen zitten terwijl in 
het rondje daarvoor en daarna in geen van de kooien een ral zat. De vangsten waren wat beter dan gisteren. Het regende 
af en toe even maar het zette niet door. Met de komst van de nieuwe ploeg, Hanneke en Henri, veranderde dat beeld niet 
. Het werd steeds wat minder en in het begin van de middag begon het gestaag te regenen en viel het geheel stil.. Om 
half drie droeg Leo de baan over aan Henri en Hanneke. De teller staat op 27 vogels waarvan 13 verse waterrallen. Op 
dat moment zat er 1,2mm regen in de meter. Inpakken en de boot van half vijf nemen. Groet, Leo en Kees.

Zoals Leo al voorspelde gebeurde er op avifaunistisch gebied niet al te veel meer. Zelfs de polonaise van waterrallen die 
Leo en Kees vanochtend nog beleefden kwam niet nog een keertje langs. Wel vingen we een in 2013 geringde waterral 
terug die aanvankelijk een demonstratie gaf in het parallel aan de netten vliegen langs de gehele sectie 4 en bijna de 
gehele sectie 5 ( toch bijna 100 meter) om vervolgens na 3 pogingen toch te slagen om in het net te blijven hangen. Deze 
ral had gehoord dat wij terug in het Glop waren want via de database liet hij/zij ons weten dat we oude bekenden waren ; 
hij/zij was in 2013 door hanneke en mij geringd en in dat jaar nog 1 x teruggevangen. Voor dit jaar is dit de 2e vangst van 
deze vogel. De schemerronde die inmiddels met droog weer gelopen kon worden leverde nog een mooie knalgeelgroene 
groenling-man op, zowaar nog een nieuwe dagsoort. Bij het invallen van de duisternis viel ook de Zuidoostelijke wind weg 
die vanmiddag tot 3 bft was aangehaald. Meteen daarna hulde het eiland zich in nevelen en zo gingen we met een 
mystiek sfeertje de nacht in. In het donker trokken er toch weer koperwieken en merels over, er is dus weer wat 
beweging….. En hoop voor de dag van morgen. Tegen alle verwachting in worden er in de laatste ronde voor de 
dagsluiting toch nog 3 waterrallen bijgevangen, 2 worden er met de hand van de bovenste spanlijnen van de mistnetten 
gepakt en 1 zit er nog in 1 van de inloopkooien. 

Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp

Van tot: Aanwezig:

zaterdag 15 november 2014Nieuw: 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 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Goudhaantje 1 1
Merel 1 1

Pimpelmees 3 3
Sperwer 1 1
Staartmees 1 1
Waterral 117 18
Winterkoning 1 1

Totaal: 19 7
Aantal soorten:7

Dagverslag

26

7:45 23:59 Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp

Een dag om kort over te zijn : Pluvius maakte ons wakker en Pluvius bracht ons naar bed… Kortom, regen vanaf het 
eerste daglicht en dat bij slechts een heel zwak zuidoostenwindje. Op de radar zag je aan de achterkant van het 
regengebied continu nieuwe regen ontstaan. Na de eerste controleronde zijn we begonnen om het achterste deel van de 
opstelling dicht te gooien en zodanig de afstand een stuk korter te maken en snel te kunnen rondlopen teneinde de netten 
toch open te kunnen laten. Af en toe werd er op die manier toch nog een vogel gevangen, maar werden de meeste ringen 
toch weer aan waterrallen aangelegd. Van zichtbare trek was vandaag niks te merken. De tweede ronde was met 5 rallen 
de beste en dat wisten we de rest van de dag niet meer te evenaren. Aan het eind van de middag is het een kort moment 
vrijwel droog. Meteen is er enige beweging onder de vogels merkbaar, per slot van rekening moet er vandaag ook nog 
wat gegeten worden. Bij de laatste netten van sectie 4 beginnen er een stuk of tien staartmezen ineens fel te alarmeren 
en dat alarm verplaatst zich hoorbaar richting sectie 6. Als ik daar arriveer om de grofmazige netten die daar als enige 
netten nog openstaan vrij te maken van bladeren hangt er in één van die netten een eerste kalenderjaar mannetje 
sperwer. De rallenkooien leveren die ronde nog eens 3 waterrallen op in kooi 5, maar daarna is het echt gebeurd met de 
vangsten en gaan we met regen de duisternis in. In de loop van de avond wordt het langzaam aan droog en vangen we 
nog een waterral in één van de avondrondes. We zijn benieuwd wat de verwachte weersverbetering van morgen zal 
brengen.

Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp

Van tot: Aanwezig:

zondag 16 november 2014Nieuw: 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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dat wisten we de rest van de dag niet meer te evenaren. Aan het eind van de middag is het een kort 
moment vrijwel droog. Meteen is er enige beweging onder de vogels merkbaar, per slot van rekening 
moet er vandaag ook nog wat gegeten worden. Bij de laatste netten van sectie 4 beginnen er een stuk 
of tien staartmezen ineens fel te alarmeren en dat alarm verplaatst zich hoorbaar richting sectie 6. Als 
ik daar arriveer om de grofmazige netten die daar als enige netten nog openstaan vrij te maken van 
bladeren hangt er in één van die netten een eerstekalenderjaar mannetje Sperwer. De rallenkooien le-
veren die ronde nog eens drie Waterrallen op in kooi 5, maar daarna is het echt gebeurd met de vang-
sten en gaan we met regen de duisternis in. In de loop van de avond wordt het langzaam aan droog en 
vangen we nog een Waterral in één van de avondrondes. We zijn benieuwd wat de verwachte weers-
verbetering van morgen zal brengen.
Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp

Maandag 17 november 2014
Vogelgriep! gedwongen pauze
De dag begon met het constateren 
van absolute windstilte en droog 
weer... Dat was nog eens een goed 
begin na twee dagen druil en nat. 
Buiten voelde het meteen ook goed 
aan en het was ook totaal niet koud. 
Wel flinke dauw maar dat is niet zo 
verwonderlijk na zoveel neerslag. Er 
kwamen bij aanvang van de eerste 
ronde al meerdere groepjes Koper-
wieken en enkele Kramsvogels over-
vliegen en in het bos zaten al een paar Merels te schetteren. In de netten hingen er ook meteen een 
paar waarbij ook een geringde man van vorig vangseizoen. Geringd op 30 juli 2013 en in de tussentijd 
alleen begin Oktober dit jaar teruggevangen. Verder nog een paar Roodborstjes en natuurlijk de onver-
mijdelijke Waterrallen in de kooien. Door het slechte weer dat gisteravond tot ver in de nacht doorzette 
zal er naar verwachting maar weinig nachtelijke aankomst van rallen zijn geweest maar toch wisten er 
nog vijf de ingangen van de kooien te vinden. Ondertussen waren er een paar groepjes Koperwieken in 
de hoge berken langs de schapenweide gaan zitten. Die vang je hier dan niet want die komen bij het 
beschikbaar zijn van zulke mooie uitkijkposten niet naar beneden als ze niet echt willen foerageren. 
Ook komen er in de tweede ronde wederom Kramsvogels over en hoor ik tot twee keer toe een Oever-
pieper, vliegen er enkele Barmsijzen en een enkele Vink en Keep. Er is dus weer trek, eindelijk. Om half 
elf worden we gebeld door Ardie met de vraag of we het e-mailbericht van het hoofd van de ringcen-
trale hebben gelezen. Nee dus, wij zijn immers aan het vangen en ringen en lezen dan nog geen mail... 
Het vangen van wilde vogels voor ringonderzoek is in verband met uitbraak van vogelgriep in een kip-
pensauna met onmiddellijke ingang stilgelegd in heel Nederland. Dat betekent dus ook voor ons maar 
één ding: netten sluiten! En zo geschiedde. We lopen de laatste ronde en vangen dan nog een Rietgors 
en een Zwartkop. Die Zwartkop is de allerlaatste vogel voor vandaag en blijkt al geringd te zijn. Ja 
hoor! Niet zomaar een geringde Zwartkop, maar met een ring uit LITOUWEN! Dat geeft dan toch on-
vermijdelijk wel een dubbel gevoel... Het is de eerste Litouwer-Zwartkop die we hier met het VRS in al 
die jaren sinds 1992 gevangen hebben. Helaas zit er meer niet in voor ons en wachten we maar af wat 
de ontwikkelingen rondom de stand-still-maatregelen zullen zijn. Aan het eind van de middag arriveert 
Oscar Franken die voor de VU nog wat karweitjes moet verrichten en hij weet ons ’s avonds nog een 
beetje te vermaken met het vangen van nachtvlinders. Het is weer een heerlijk rustige en bijna wind-
stille avond met al snel een stuk of tien soorten nachtvlinders op het laken. Tijdens het schrijven van 
dit dagverslag merk ik onbedoeld ineens op de lijst met de totalen van alle jaren dat we nu exact op de 
kop af 4000 Waterrallen hebben geringd in het Groene Glop...
Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp

Dinsdag 18 en woensdag 19 november 2014
van stand-still naar vangen en naar stand-still...
De dag van gisteren werd zoals iedereen zal begrijpen beheerst door een chronisch gebrek aan knij-
pende vingers... Gelukkig hadden we goed aanspraak aan onze bezoeker de heer Gerard de Kroon die 
ons van een volledig Waterrallen-college voorzag. We weten nu dat een loep ook een handig aanvul-
lend instrument is voor de leeftijdsbepaling van Waterrallen want eerstejaars vogels hebben veel ope-
ner veren zonder proximale en distale baardjes aan de baarden... 

Dagvangst van 17 11 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Koperwiek 1 1
Merel 15 6

Rietgors 1 1
Roodborst 2 2
Waterral 9 9
Winterkoning 1 1
Zwartkop 1 1

Totaal: 17 3
Aantal soorten:7

Dagverslag

1 21

7:30 11:00 Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp

De dag begon met het constateren van absolute windstilte en droog weer…. Dat was nog eens een goed begin na 2 
dagen druil en nat. Buiten voelde het meteen ook goed aan en het was ook totaal niet koud. Wel flinke dauw maar dat is 
niet zo verwonderlijk na zoveel neerslag. Er kwamen bij aanvang van de eerste ronmde al meerdere groepjes 
koperwieken en enkele kramsvogels overvliegen en in het bos zaten al een paar merels te schetteren. In de netten 
hingen er ook meteen een paar waarbij ook een geringde man van vorig vangseizoen. Geringd op 30 juli 2013 en in de 
tussentijd alleen begin Oktober dit jaar teruggevangen. Verder nog een paar roodborstjes en natuurlijk de onvermijdelijke 
waterrallen in de kooien. Door het slechte weer dat gisteravond tot ver in de nacht doorzette zal er naar verwachting maar 
weinig nachtelijke aankomst van rallen zijn geweest maar toch wisten er nog 5 de ingangen van de kooien te vinden. 
Ondertussen waren er een paar groepjes koperwieken in de hoge berken langs de schapenweide gaan zitten. Die vang je 
hier dan niet want die komen bij het beschikbaar zijn van zulke mooie uitkijkposten niet naar beneden als ze niet echt 
willen foerageren. Ook komen er in de tweede ronde wederom weer kramsvogels over en hoor ik tot 2 x toe een 
oeverpieper, vliegen er enkele barmsijzen en een enkele vink en keep. Er is dus weer trek, eindelijk.
Om half 11 worden we gebeld door Ardie met de vraag of we het e-mailbericht van het hoofd van de ringcentrale hebben 
gelezen. Nee dus, wij zijn immers aan het vangen en ringen en lezen dan nog geen mail…. Het vangen van wilde vogels 
t.b.v. ringwerk is in verband met uitbraak van vogelgriep in een kippensauna met onmiddellijke ingang stilgelegd in heel 
Nederland. Dat betekent dus ook voor ons maar 1 ding : netten sluiten ! 
En zo geschiedde. We lopen de laatste ronde en vangen dan nog een rietgors en een zwartkop. Die zwartkop is de 
allerlaatste vogel voor vandaag en blijkt al geringd te zijn. Ja hoor ! Niet zomaar een geringde zwartkop, maar met een 
ring uit LITOUWEN ! Dat geeft dan toch onvermijdelijk wel een dubbel gevoel….. Het is de eerste Litouwer-zwartkop die 
we hier met het VRS in al die jaren sinds 1992 gevangen hebben. Helaas zit er meer niet in voor ons en wachten we 
maar af wat de ontwikkelingen rondom de stand-still-maatregelen zullen zijn.
Aan het eind van de middag arriveert Oscar Verhoeven die voor de VU nog wat karweitjes moet verrichten en hij weet ons 
's avonds nog een beetje te vermaken met het vangen van nachtvlinders. Het is weer een heerlijk rustige en bijna 
windstille avond met al snel een stuk of 10 soorten nachtvlinders op het laken.  Tijdens het schrijven van dit dagverslag 
merk ik onbedoeld ineens op de lijst met de totalen van alle jaren dat we nu exact op de kop af 4000 waterrallen hebben 
geringd in het groene Glop……

Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp

Van tot: Aanwezig:

maandag 17 november 2014Nieuw: 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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Ardie Noorman vergezelde ons ook 
nog en had onder zijn arm een nieuw 
oventje. WE ZIJN GERED! Appeltaart 
en wat dies meer zij zal wederom 
ons deel zijn. Dinsdagavond hoorden 
we van Ardie (na afloop van de le-
zing die ik namens het VRS heb ge-
geven voor de Natuur en Vogelwacht 
Schiermonnikoog) in het dorpshuis 
dat Evert Jan een bericht had rond-
gestuurd dat het vangstverbod voor 
ringers was opgeheven. De kippen in 
de omgeving van Oudewater snotte-
ren niet meer en ook het vangen van 
vogels voor wetenschappelijk onder-
zoek mag weer. Wij dus snel naar 
het Glop (ik schreef bijna huis) om de kooien weer op scherp te zetten en nog snel even wat werk te 
verzetten. Net voor de klok van middernacht stonden er 17 Waterrallen op de teller. 
Tot zo ver de dag van gisteren. Het was vanmorgen absoluut windstil in het Glop (terwijl er vannacht 
nog oost 3 Bft stond) en er was totaal geen dauw. De tweede helft van de netten stond in rap tempo 
open en we waren er weer volledig klaar voor. Wederom had de eerste ronde enkele Merels en weder-
om waren die in de tweede ronde al weer volledig verdwenen. Op het rallenfront bleef het echter ook 
verontrustend stilletjes. We hebben inmiddels de eindconclusie getrokken dat er wel wegtrek zal zijn 
geweest (waar we gisteren nog even ons voordeel van meepikten) maar geen aanvulling vanuit de 
achterlanden. Wel was er opnieuw (ze komen nog steeds) enige aankomst van Roodborsten. Wederom 
van die exemplaren met vleugels van rond de 74 mm lang. Verder vooral terugvangsten van diverse 
soorten waarbij vooral de Winterkoning in aantallen opviel. Ook waren er ineens weer sijzen in het ter-
rein, maar ik stel vast dat er maar verbluffend weinig elzenzaad op de bosbodem te vinden is dus die 
vangsten zullen niet enorm meer gaan pieken. In de bossectie vingen we ook nog een Vink terug die 
op de kop af exact een jaar geleden door onszelf werd geringd en tot vandaag nooit eerder is terugge-
vangen. In de ochtenduren werden onze activiteiten op de voet gevolgd door een Ekster die zich rond 
de ringtafel ophield. Hij leek erg gespitst op eten en viel op een gegeven moment een winterkoning in 
het net aan. Snelle actie wist de Winterkoning zonder schade te redden. De laatste ronde voor donker 
is de eerste nulronde en ook in de avonduren blijven Waterrallenvangsten beperkt tot één exempaar 
dat met de hand van de bovenste spanlijn van een mistnet in sectie 7 wordt gepakt.
Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp

Donderdag 20 november 2014
Bezoek van Gerard de Kroon
Wederom opgestaan met heerlijk rusttig weer, windstil en fris maar niet koud. Bij aanvang was het wel 
volledig bewolkt maar dat zou al voor het middaguur opklaren naar een strakheldere hemel bij een in-
middels iets opkomend windje van 1 Bft uit OZO-richting. En wederom was er lichte trek van lijsters en 
hingen er weer een aantal Merels verspreid door de opstelling. Daarbij een adulte man met een bleke 
ring…. YES ! Een LONDON-ring van een moderne Merel met bij op de ring www.ring.ac vermeld. Kort-
om, er kwamen weer Engelandvaarders het Groene Glop binnensodemieteren. In die eerste ronde ook 
meteen een paar rallen in de kooien met daarbij de Waterral die ons over de jaar-recordgrens trok ; we 
hebben dus vanaf vandaag nog niet eerder zoveel Waterrallen in 1 seizoen geringd, sterker nog, in 
slechts 2 maanden ! De rallen lieten zich vandaag van hun beste kant zien en werkten ook nog volledig 
mee in het halen van een andere drempel, de toch wel iets magische grens van 800 individuen…
Naast Ardie kregen we vanmorgen maar liefst 4 man & vrouw van Schierglas op verjaardagsvisite. Het 
hele gebouw kreeg een uitgebreide wasbeurt van binnen en buiten, alleen de gebaksschaaltjes bleven 
na afloop als een stilleven staan…. De vangsten waren overdag verder minimaal te noemen, maar nul-
rondes liepen we niet. Dit mede doordat we zelfs enkele vangsten overduidelijk te danken hadden aan 
de bomenzagers die nu op zo’n 20 meter ten noorden van onze netten van sectie 8 aan het zagen zijn. 
Het bos van het groene Glop wordt langzaam aan meer en meer een geïsoleerd liggend kooibosje. 
Reinoud Norde bezocht ons deze middag nog enige tijd en meteen kwamen de verhalen over de Shet-
land-eilanden weer los… als je vanaf de Shetlands het eiland Foula niet kunt zien liggen dan regent het, 
kun je het wel zien liggen dan gaat het regenen….. We vingen vandaag nog een Merel terug die in 
2008 hier is geringd en ons daarna 21 x met een bezoek heeft vereerd. Dit was het eerste bezoek van 

Dagvangst van 19 11 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Goudhaantje 21 3
Keep 1 1
Koolmees 4 4
Merel 27 9
Pimpelmees 1 1
Roodborst 34 7
Sijs 1 1
Staartmees 6 6
Vink 1 1
Waterral 15 6
Winterkoning 6 6

Totaal: 18 27
Aantal soorten:11

Dagverslag

45

7:30 23:59 Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp en Gerard de Kroon

De dag van gisteren werd zoals iedereen zal begrijpen beheerst door een chronisch gebrek aan knijpende vingers…. 
Gelukkig hadden we goed aanspraak aan onze bezoeker de heer Gerard de Kroon die ons van een volledig waterrallen-
college voorzag. We weten nu dat een loupe ook een handig aanvullend instrument is voor de leeftijdsbepaling van 
waterrallen want eerstejaars vogels hebben veel opener veren zonder proximale en distale baardjes aan de baarden….. 
Ardie Noorman vergezelde ons ook nog en had onder zijn arm een nieuw oventje. WE ZIJN GERED ! Appeltaart en wat 
dies meer zij zal wederom ons deel zijn… Gisteravond hoorden we van Ardie (na afloop van de lezing die ik namens het 
VRS heb gegeven voor de Natuur en Vogelwacht Schiermonnikoog) in het dorpshuis dat Evert-Jan Rietbergen een 
bericht had rondgestuurd dat het vangstverbod voor ringers was opgeheven. De kippen in de omgeving van Oudewater 
snotteren niet meer en ook het vangen van vogels voor wetenschappelijk onderzoek mag weer. Wij dus snel naar het 
Glop (ik schreef bijna huis….) om de kooien weer op scherp te zetten en nog snel even wat werk te verzetten. Net voor 
de klok van middernacht stonden er 17 waterrallen op de teller.  Zover de dag van gisteren….. 

Het was vanmorgen absoluut windstil in het Glop (terwijl er vannacht nog oost 3 bft stond) en er was totaal geen dauw. 
De tweede helft van de netten stond in rap tempo open en we waren er weer volledig klaar voor. Wederom had de eerste 
ronde enkele merels en wederom waren die in de tweede ronde al weer volledig verdwenen. Op het rallenfront bleef het 
echter ook verontrustend stilletjes. We hebben inmiddels de eindconclusie getrokken dat er wel wegtrek zal zijn geweest 
(waar we gisteren nog even ons voordeel van meepikten) maar geen aanvulling vanuit de achterlanden… Wel was er 
opnieuw (ze komen nog steeds….) enige aankomst van roodborsten. Wederom van die exemplaren met vleugels van 
rond de 74 mm lang. Verder vooral terugvangsten van diverse soorten waarbij vooral de winterkoning in aantallen opviel. 
Ook waren er ineens weer sijzen in het terrein, maar ik stel vast dat er maar verbluffend weinig elzenzaad op de 
bosbodem te vinden is dus die vangsten zullen niet enorm meer gaan pieken. In de bossectie vingen we ook nog een vink 
terug die op de kop af exact een jaar geleden door onszelf werd geringd en tot vandaag nooit eerder is teruggevangen. In 
de ochtenduren werden onze activiteiten op de voet gevolgd door een ekster die zich rond de ringtafel ophield. Hij leek 
erg gespitst op eten en viel op een gegeven moment een winterkoning in het net aan. Snelle actie wist de winterkoning 
zonder schade te redden. 
De laatste ronde voor donker is de eerste nulronde en ook in de avonduren blijven rallenvangsten beperkt tot 1 exempaar 
dat met de hand van de bovenste spanlijn van een mistnet in sectie 7 wordt gepakt.

Van tot: Aanwezig:

donderdag 20 november 2014Nieuw: 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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deze nu 8-jarige dame voor dit jaar. 
Aan het eind van de middag kwam 
Gerard de Kroon nog weer langs om 
nog even zijn berekeningen aan al 
zijn in het broedseizoen gevangen 
rallen met ons te delen. Dat waren 
dus de originele papieren waar uit 
destijds is afgeleid wat de biometri-
sche boven- en ondergrenzen voor 
mannen en vrouwen zijn. We hebben 
hem tevens een mooi voorbeeld kun-
nen laten zien van wat wij hier in het 

verleden al eerder constateerden: we vingen een Waterral terug uit 2012. Dit exemplaar is in zowel 
2012 als in 2013 als nu in 2014 iedere keer één keer gevangen en had duidelijk bruinige veerranden 
op de onderborst- en buikveren en wit aan de kin, beide kenmerken die toch ook door de heer de 
Kroon tot nu geldend als eerstekalenderjaar gebruikt werden. Dat was dan ook voor hem dus weer 
leerzaam want hij gaf zowel gisteren als vandaag al aan dat het in al zijn jaren van onderzoek de 
grootste beperking was dat het aantal terugvangsten eigenlijk te laag lag. Die terugvangsten zijn bij 
ons dan toch wel iets hoger, al zijn terugvangsten van alhier geringde individuen in successievelijk op-
volgende jaren in de meeste seizoenen op de vingers van één hand te tellen. 
Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp

Week 48
Maandag 24 november 2014
Verlaat dagverslag van 24 November 2014
Nu echt de laatste vangdag van het jaar omdat de vaste wal voor de tweede keer deze week in de 
greep van vogelgriep verkeert en we daarom op wettelijk voorschrift van de staatssecretaris verplicht 
moeten stoppen. Alle kippen (behalve die van de boer aan de overkant) moeten weer opgehokt. Naar 
ons pas in de loop van deze ochtend is gebleken hadden we dat ook vandaag al moeten doen, maar 
het journaal van gisteravond repte nog over het opheffen van het vervoersverbod ingaande die middag 
om 14.00 uur. De tijdelijke regeling waaronder het verbod op het vangen van in het wild levende die-
ren ook valt. Gisteravond hebben we dus na de berichtgeving in het 8-uurjournaal op tv de netten 
opengezet en hebben in de omgeving van de luidspreker nog wat rallen geknald omdat al snel bleek 
dat het een goede rallennacht was. Tien rallen werden gearresteerd door ze van de gesloten netten van 
sectie 7 te pakken of werden met het schepnet op het looppad gevangen. Grootste verrassing was ech-
ter de vangst even na middernacht van een Kerkuil in één van de grofmazige netten. Wederom een 
heel licht exemplaar waarvan we thuis weer gaan nazoeken of we dit een witte kerkuil mogen noemen. 
In de ochtend bleek dat de vangst van Waterrallen in de nachtelijke uren een voorbode was van een 

goede treknacht van deze soort. Ook de kooien deden nu goede za-
ken en vingen alle vier weer goed. Tevens was er toch ook wel 
weer aankomst van Merels, Zanglijsters en enkele groepjes Koper-
wieken. Wat een enorm lang doorlopend seizoen beleven we weer, 
alleen de kleine zangertjes lijken al volledig doorgetrokken, de lijs-
ters zijn nog steeds niet weg. Sijzen zijn er ook nog wel maar die 
verblijven dagelijks maar zeer tijdelijk in het bos want er is amper 
elzenzaad. In de dagen na deze onbedoelde vangsessie hebben we 
besloten om meteen maar te gaan opruimen want de overheid 
heeft nu een stand-still-periode van 21 dagen afgekondigd. Einde 
seizoen voor het ringwerk dus. 
Tijdens de opruimdagen zagen we nog een IJsvogel laag over de 
Glopsloot vliegen op 27 november en vloog een Grote Zilverreiger 
richting oost op 28 november. Er verschijnt een afzonderlijke lijst 
met de jaartotalen zodat een ieder daar zijn/haar persoonlijke re-
flectie op kan laten neerdalen. Hiermee komt dus een vroegtijdig 
einde aan het vangseizoen 2014. Alle ringers, de vele assistenten 
en niet te vergeten de sponsoren van ons ringwerk bedankt en tot 
volgend jaar. 
Henri Bouwmeester, Hanneke Huiskamp en Glopke

Dagvangst van 20 11 14
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Goudhaantje 2 2
Koolmees 4 4
Merel 217 1 20
Pimpelmees 1 1
Roodborst 4 4
Waterral 110 11
Winterkoning 1 1

Totaal: 29 13
Aantal soorten:7

Dagverslag

1 43

7:30 23:59 Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp, bezoek van Gerard de Kroon.

Wederom opgestaan met heerlijk rusttig weer, windstil en fris maar niet koud. Bij aanvang was het wel volledig bewolkt 
maar dat zou al voor het middaguur opklaren naar een strakheldere hemel bij een inmiddels iets opkomend windje van 1 
bft uit OZO-richting. En wederom was er lichte trek van lijsters en hingen er weer een aantal merels verspreid door de 
opstelling. Daarbij een adulte man met een bleke ring…. YES ! Een LONDON-ring van een moderne merel met bij op de 
ring www.ring.ac vermeld. Kortom, er kwamen weer Engelandvaarders het Groene Glop binnensodemieteren. In die 
eerste ronde ook meteen een paar rallen in de kooien met daarbij de waterral die ons over de jaar-recordgrens trok ; we 
hebben dus vanaf vandaag nog niet eerder zoveel waterrallen in 1 seizoen geringd, sterker nog, in slechts 2 maanden !
De rallen lieten zich vandaag van hun beste kant zien en werkten ook nog volledig mee in het halen van een andere 
drempel, de toch wel iets magische grens van 800 individuen…. 
Naast Ardie kregen we vanmorgen maar liefst 4 man & vrouw van Schierglas op verjaardagsvisite. Het hele gebouw 
kreeg een uitgebreide wasbeurt van binnen en buiten, alleen de gebaksschaaltjes bleven na afloop als een stilleven 
staan…. De vangsten waren overdag verder minimaal te noemen, maar nulrondes liepen we niet. Dit mede doordat we 
zelfs enkele vangsten overduidelijk te danken hadden aan de bomenzagers die nu op zo'n 20 meter ten noorden van 
onze netten van sectie 8 aan het zagen zijn. Het bos van het groene Glop wordt langzaam aan meer en meer een 
geïsoleerd liggend kooibosje. 
Reinoud Norde bezocht ons deze middag nog enige tijd en meteen kwamen de verhalen over de Shetland-eilanden weer 
los… als je vanaf  the Shetlands het eiland Foula niet kunt zien liggen dan regent het, kun je het wel zien liggen dan gaat 
het regenen…..  We vingen vandaag nog een merel terug die in 2008 hier is geringd en ons daarna 21 x met een bezoek 
heeft vereerd. Dit was het eerste  bezoek van deze nu 8-jarige dame voor dit jaar.
Aan het eind van de middag kwam Gerard de Kroon nog weer langs om nog even zijn berekeningen aan al zijn in het 
broedseizoen gevangen rallen met ons te delen. Dat waren dus de originele papieren waar uit destijds is afgeleid wat de 
biometrische boven- en ondergrenzen voor mannen en vrouwen zijn. We hebben hem tevens een mooi voorbeeld kunnen 
laten zien van wat wij heir in het verleden al eerder constateerden; We vingen een waterral terug uit 2012. dit exemplaar 
is in zowel 2012 als in 2013 als nu in 2014 iedere keer 1 keer gevangen en had duidelijk bruinige veerranden op de 
onderborst- en buikveren en wit aan de kin, beide kenmerken die toch ook door de heer de Kroon tot nu geldend als 
eerste kalenderjaar gebruikt werden. Dat was dan ook voor hem dus weer leerzaam want hij gaf zowel gisteren als 
vandaag al aan dat het in al zijn jaren van onderzoek de grootste beperking was dat het aantal terugvangsten eigenlijk te 
laag lag. Die terugvangsten zijn bij ons dan toch wel iets hoger, al zijn terugvangsten van alhier geringde individuen in 
successievelijk opvolgende jaren in de meeste seizoenen op de vingers van 1 hand te tellen.

Van tot: Aanwezig:

vrijdag 21 november 2014Nieuw: 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 14
Soortnaam N
Nieuw
Kerkuil 1
Koperwiek 1
Kramsvogel 1
Merel 28
Roodborst 1
Waterral 35
Winterkoning 1
Zanglijster 1

Totaal: 69
Aantal soorten: 8

Eigen terugvangsten
Goudhaan 3
Merel 2
Waterral 3

Totaal: 8
Aantal soorten: 3

Totaal: 77

zaterdag 29 november 2014
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Voor een totaaloverzicht van de vangsten van VRS Schiermonnikoog in het Glop van 1991 tot en met 
2012, zie www.vogelringschier.nl/soorten.html.

Jaarstaat 2014
Groene Glop

Bladkoning 12
Blauwborst 12
Boerenzwaluw 21
Bonte Vliegenvanger 23
Boomkruiper 11
Boompieper 5
Bosrietzanger 3
Braamsluiper 41
Buizerd 3
Draaihals 1
Dwerggors 1
Fazant 1
Fitis 542
Fluiter 3
Geelgors 1
Gekraagde Roodstaart 50
Goudhaan 318
Grasmus 61
Graspieper 1
Grauwe Vliegenvanger 49
Groenling 21
Grote Barmsijs 1
Grote Bonte Specht 6
Heggenmus 102
Houtduif 7
Houtsnip 9
Huismus 5
IJsvogel 1
Keep 22
Kerkuil 2
Kleine Barmsijs 49
Kleine Karekiet 52
Koekoek 3
Koolmees 210
Koperwiek 105
Kramsvogel 1

Merel 314
Nachtegaal 1
Paapje 1
Pimpelmees 199
Putter 24
Ransuil 1
Rietgors 33
Rietzanger 11
Roodborst 450
Sijs 245
Sperwer 6
Sperwergrasmus 1
Spotvogel 89
Spreeuw 2
Sprinkhaanzanger 5
Staartmees 69
Tjiftjaf 464
Tjiftjaf spp tristis (Siberische Tjiftjaf) 5
Torenvalk 1
Tuinfluiter 116
Vink 337
Vuurgoudhaan 26
Waterral 844
Watersnip 1
Winterkoning 145
Wintertaling 1
Witgatje 1
Witsterblauwborst 3
Zanglijster 201
Zwarte Kraai 1
Zwarte Roodstaart 1
Zwartkop 851
 

Totaal 6204
Aantal (s)sp 68


