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Week 30

Woensdag 27 juli 2016
De herfst is begonnen!
De eerste volledige dag van licht tot donker en met de volledige netopstelling inclusief de grofmazige 
netten. Er is weer stevig gesnoeid, gemaaid en geharkt in de afgelopen dagen, maar de opstelling staat 
met de volledige 600 meter. We zijn klaar voor het 26e seizoen. Net als op de laatste CES-dag wederom 
een heel erg rustige en stille ochtend, maar de struiken en het gras dropen wel van de dauw. 
De eerste ronde begon aanvankelijk erg rustig maar, zoals je dan kunt hebben, hingen er op de terug-
weg waar je bij sectie 3 weer terugkomt inmiddels alweer nieuwe vogels. Voor het gebouw worden we 
al een paar dagen vermaakt met de aanwezigheid van een IJsvogel die al ongeveer een uur na plaatsen 
van de in de oever van de nieuwe sloot gestoken stok wist te vinden en waarderen. Naast deze IJsvogel 
hebben we ook al een juveniele Blauwe Reiger in de sloot zien paraderen. Er zit al wel wat klein leven in 
de sloot en we hebben vandaag ook een forse kikker van de kant zien springen. Het is wachen op 
Stekel baarsjes, maar daar kon de sloot wel eens te vaak voor droogvallen.
Achteraan in de opstelling hing in de eerste ronde wederom een Boerenzwaluw en bij de els die daar vol 
met nieuwe proppen zit doen de Groenlingen het best wel goed. Op diezelfde plek, net door de bocht, 
sprong uit het kantje van het pad een Houtsnip op, maar die vloog zo tactisch weg dat hij zich zelfs niet 
in de verderop staande netten liet invallen. Het geeft wel aan hoe droog dit terreindeel nu staat.
Om even voor 7:00 in de ochtend passeert de dagelijkse trein van Spreeuwen die als een breed front 
dat strekt van bunker De Wasserman tot voorbij de Heereweg het eiland passeert, iedere keer weer een 
prachtig schouwspel. Het moet om enkele duizenden vogels gaan, al is het nog maar een schijntje van 
wat het in de beginjaren van het VRS (1992) nog was. We zullen er dit jaar maar heel weinig van van-
gen want het gras in de schapenweide staat inmiddels veel te hoog wegens het lage aantal schapen dat 
er dit jaar nog gegraasd heeft. Het is de bedoeling dat de schapen helemaal gaan verdwijnen en er weer 
pony’s in ons deel van de weide komen.
We hebben een deel van sectie 6 nog gesloten gehouden want daar zit pal naast de netten nog een 
houtduif op heel kleine jongen. In de middag hangt er een Sperwervrouwtje in het lange grofmazige 
net, maar op mij nog steeds niet helemaal duidelijke wijze wist de vogel toch het net te verlaten voor-
dat ik haar goed en wel te pakken had. Waarschijnlijk toch bij één van de gaten in het net uitgekomen.

Vanaf 14:00 hebben we een paar 
uurtjes lichte regen gehad. Dat front-
je verraste ons enigszins want de 
weersites gaven een prognose voor 
passage gedurende de nacht. Dat 
pakte dus even anders uit, 4 millime-
ter waren ons deel, verspreid over 
meerdere buien.
Bij de oudere terugvangsten vandaag 
een Kleine Karekiet uit 2012 en een 
Spotvogel uit 2013. De laatstge-
noemde is dit jaar nu pas voor het 
eerst teruggevangen en in de tussen-
liggende jaren altijd één of twee 
maal in het vroege deel van het na-
jaars-seizoen.
Nadat het tegen 19:00 weer echt de-
finitief droog was geworden liepen 
we nog een paar leuke avondrondes 
waarbij de boven het terrein rond-
fladderende zwaluwtjes gezelschap 
kregen van uit de polder vluchtende 
ganzen die aan de beheersalvo’s 
poogden te ontkomen.
Henri Bouwmeester en Hanneke 
Huiskamp

Dagvangst van 27 07 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Blauwborst 1 1
Boerenzwaluw 1 1
Bosrietzanger 1 1
Braamsluiper 3 3
Fitis 819 27
Gekraagde roodstaart 1 1
Grasmus 10 10
Graspieper 1 1
Groenling 3 3
Heggemus 63 9
Kleine barmsijs 44 8
Kleine karekiet 107 17
Koolmees 24 6
Merel 12 3
Pimpelmees 23 5
Rietgors 1 1
Roodborst 710 17
Spotvogel 23 5

Tjiftjaf 320 23
Tuinfluiter 2 2
Vink 6 6
Winterkoning 44 8
Zanglijster 21 3
Zwartkop 31 4

Totaal: 110 55

Aantal soorten: 24

Dagverslag

165

6:00 23:30 Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp

De eerste volledige dag van licht tot donker & met de volledige netopstelling inclusief de grofmazige netten. Er is weer 
stevig gesnoeid , gemaaid en geharkt in de afgelopen dagen, maar de opstelling staat met de volledige 600 meter. We 
zijn klaar voor het 26e seizoen. Net als op de laatste CES-dag wederom een heel erg rustige en stille ochtend, maar de 
struiken en het gras dropen wel van de dauw. De eerste ronde begon aanvankelijk erg rustig maar, zoals je dan kunt 
hebben, hingen er op de terugweg waar je bij sectie 3 weer terugkomt inmiddels alweer nieuwe vogels. Voor het gebouw 
worden we al een paar dagen vermaakt met de aanwezigheid van een IJsvogel die al ongeveer een uur na plaatsen van 
de in de oever van de nieuwe sloot gestoken stok wist te vinden en waarderen… Naast deze IJsvogel hebben we ook al 
een juveniele blauwe Reiger in de sloot zien paraderen. Er zit al wel wat klein leven in de sloot en we hebben vandaag 
ook een forse kikker van de kant zien springen. Het is wachen op Stekelbaarsjes, maar daar kon de sloot wel eens te 
vaak voor droogvallen. Achteraan in de opstelling hing in de eerste ronde wederom een Boerenzwaluw en bij de els die 
daar vol met nieuwe proppen zit doen de Groenlingen het best wel goed.  Op diezefde plek, net door de bocht, sprong uit 
het kantje van het pad een Houtsnip op, maar die vloog zo tactisch weg dat ie zich zelfs niet in de verderop staande 
netten liet invallen. Het geeft wel aan hoe droog dit terreindeel nu staat. Om even voor 7 uur in de ochtend passeert de 
dagelijkse trein van Spreeuwen die als een breed front dat strekt van de bunker De Wasserman tot voorbij de Heereweg 
het eiland passeert, iedere keer weer een prachtig schouwspel. Het moet om enkele duizenden vogels gaan, al is het nog 
maar een schijntje van wat het in de beginjaren van het VRS (1992) nog was. We zullen er dit jaar maar heel weinig van 
vangen want het gras in de schapenweide staat inmiddels veel te hoog wegens het lage aantal schapen dat er dit jaar 
nog gegraasd heeft. Het is de bedoeling dat de schapen helemaal gaan verdwijnen en er weer pony's in ons deel van de 
weide komen. We hebben een deel van sectie 6 nog gesloten gehouden want daar zit pal naast de netten nog een 
houtduif op heel kleine jongen. In de middag hangt er een Sperwervrouwtje in het lange grofmazige net, maar op mij nog 
steeds niet helemaal duidelijke wijze wist de vogel toch het net te verlaten voordat ik haar goed en wel te pakken had. 
Waarschijnlijk toch bij één van de gaten in het net uitgekomen….

Van tot: Aanwezig:

donderdag 28 juli 2016Nieuw: 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 28 juli 2016
Een Houtsnip op de kop ge...
Wederom een heerlijk rustige ochtend. Te rustig kunnen we wel stellen. Amper enige ritselindex in de 
struiken en derhalve in de eerste ronde ook slechts zeven vogels in de netten. Wel weer zware dauw op 
de netten, vooral in het achterste deel van de opstelling. Het enige kleine zuchtje wind dat er af en toe 
even stond kwam pal uit het oosten maar dat zou de hele dag nihil blijven. De drukte die enkele Witte 
Kwikstaarten de afgelopen dagen rond de netten van sectie 5 maakten werd vandaag meteen in de eer-
ste ronde verklaard. Er hing een erg jong exemplaar van deze soort in de vrijstaande netten. De eerste 
ronde werd overigens ondanks het gebrek aan aantallen vogels toch nog een enerverende. Ik maakte 
iets mee wat ik nog nooit eerder met vogels heb beleefd. U kent het fenomeen wel dat mannen voor het 
doen van een kleine boodschap in het veld altijd een boom opzoeken? Nou deze man had daar in dit ge-
val geen tijd meer voor en besloot om halverwege de opstelling maar even de struiken op te zoeken. Na 
een zucht van verlichting te hebben geslaakt spatte ineens met wild gefladder een Houtsnip op, precies 
vanaf de plek waar ik... juist ja, een Houtsnip op z’n kop ge...
De hele dag druppelde (!) door met rondjes van gemiddeld een stuk of zes vogels. Op volkomen onver-
klaarbare wijze was het op deze tweede volledige vangdag al helemaal over met de aantallen vogels. 
Het was en bleef erg leeg in het Glop.
Collega-ringer Kees Oosterbeek is op 
bezoek geweest en heeft het veldlab 
en omgeving ontdaan van vele 
vangspullen van de Calidris-stelt-
loperringgroep. De nachten worden 
weer donkerder en dus nadert hun 
eerste zomerse vangperiode met ras-
se schreden. Verder vanmiddag nog 
even bezoek gehad van mensen die 
enkele jaren geleden hier gegevens 
verzameld hadden voor een artikel 
over vogeltrek in het Reformatorisch 
Dagblad. Ze hebben zich wederom 
vermaakt en vele foto’s van enkele 
gevangen vogels kunnen nemen.
Ondertussen werd er op de rustige 
momenten van de dag verder ge-
werkt aan het fine-tunen van de op-
stelling, vooral in de vorm van het 
snoeien van overhangende takken en 
overdadig groeiend gras in de kanten 
van de paden. Aan het eind van de 
middag naderen er weer enkele bui-
en vanuit het westen. Dat wordt dus 
weer enige tijd extra rondes lopen. Tijdens die regenperiode hangt de lucht ineens weer helemaal tjok-
kievol met mierende meeuwen, werkelijk een paar duizend doen zich tegoed aan de vele insecten die 
kennelijk voor de naderende regen zijn uitgestuwd. ‘s Avonds passeert er een veel groter neerslagge-
bied, maar dat raakt Schiermonnikoog amper, rond Borkum komen ze er echter beduidend minder ge-
nadig vanaf.
Een kleine opleving van slapers met wederom een jonge Witte Kwikstaart. De uilenronde voor 00:00 le-
vert niks op.
Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp

Vrijdag 29 juli 2016
Na mij de zondvloed...
De eerste ronde werd gelopen onder dreiging van een zware wolkenlucht en het vooruitzicht van een ra-
darbeeld met een naderend regengebied zo groot als de provincie Utrecht. De ronde leverde slechts één 
terugvangst op, maar wel een leuke. In het grofmazige net tussen sectie 5 en 6 hing een Houtsnip met 
een ring die ik tot op de dag en rondetijd nauwkeurig twee jaar geleden had aangelegd. Da’s sterk! De 
volgende ronde werd nog net gelopen voor aanvang van de lichte regen en leverde twee nieuwe Winter-
koningen, een Boerenwaluw en een terugvangst van een Grasmus op. Het natte pak dat het tevens op-
leverde benoem ik maar niet. De lichte regen ging na de derde ronde over in zwaardere gestage regen 

Dagvangst van 28 07 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Blauwborst 1 1
Braamsluiper 1 1
Fitis 410 14
Grasmus 12 3
Graspieper 1 1
Heggemus 31 4
Kleine barmsijs 11 2
Kleine karekiet 5 5
Koolmees 2 2
Merel 3 3
Pimpelmees 4 4
Rietgors 1 1
Roodborst 92 11
Tjiftjaf 55 10
Tuinfluiter 2 2
Vink 14 5
Winterkoning 47 11
Witte kwikstaart 2 2

Zwartkop 1 1

Totaal: 47 36

Aantal soorten: 19

Dagverslag

83

6:00 23:59 Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp

wederom een heerlijk rustige ochtend…. Te rustig kunnen we wel stellen. Amper enige ritselindex in de struiken en 
derhalve in de eerste ronde ook slechts 7 vogels in de netten. Wel weer zware dauw op de netten, vooral in het achterste 
deel van de opstelling. Het enige kleine zuchtje wind dat er af en toe even stond kwam pal uit het oosten maar dat zou de 
hele dag nihil blijven. De drukte die enkele witte kwikstaarten de afgelopen dagen rond de netten van sectie 5 maakten 
werd vandaag meteen in de eerste ronde verklaard. Er hing een erg jong exemplaar van deze soort in de vrijstaande 
netten. De eerste ronde werd overigens ondanks het gebrek aan aantallen vogels toch nog een enerverende… ik maakte 
iets mee wat ik nog nooit eerder met vogels heb beleefd…  U kent het fenomeen wel dat mannen voor het doen van een 
kleine boodschap in het veld altijd een boom opzoeken? Nou deze man had daar in dit geval geen tijd meer voor en 
besloot om halverwege de opstelling maar even de struiken op te zoeken. Na een zucht van verlichting te hebben 
geslaakt spatte ineens met wild gefladder een houtsnip op, precies vanaf de plek waar ik…. Juist ja, een houtsnip op z'n 
kop ge…
De hele dag druppelde ( ! ) door met rondjes van gemiddeld een stuk of 6 vogels. Op volkomen onverklaarbare wijze was 
het op deze 2e volledige vangdag al helemaal over met de aantallen vogels. Het was en bleef erg leeg in het Glop. 
Collega-ringer Kees Oosterbeek is op bezoek geweest en heeft het veldlab en omgeving ontdaan van vele vangspullen 
van de Calidris-steltloperringgroep. De nachten worden weer donkerder en dus nadert hun 1e zomerse vangperiode met 
rasse schreden. Verder vanmiddag nog even bezoek gehad van mensen die enkele jaren geleden hier gegevens 
verzameld hadden voor een artikel over vogeltrek in het Reformatorisch dagblad. Ze hebben zich wederom vermaakt en 
vele foto's van enkele gevangen vogels kunnen nemen. Ondertussen werd er op de rustige momenten van de dag verder 
gewerkt aan het fine tunen van de opstelling, vooral in de vorm van het snoeien van overhangende takken en weldadig 
groeiend gras. In de kanten van de paden. Aan het eind van de middag naderen er weer enkele buien vanuit het westen. 
Dat wordt dus weer enige tijd extra rondes lopen. Tijdens die regenperiode hangt de lucht ineens weer helemaal tjokkievol 
met mierende meeuwen, werkeleijk een paar duizend doen zich tegoed aan de vele insecten die kennelijk voor de 
naderende regen zijn uitgestuwd.  's avonds passeert er een veel groter gebied, maar dat raakt Schiermonnikoog amper, 
rond Borken komen ze er echter beduidend minder genadig vanaf… In de voorlaatste ronde hebben we nog een kleine 
opleving van slapers met wederom een jonge witte kwikstaart. De uilenronde levert voor 12 uur niks op.

Van tot: Aanwezig:

vrijdag 29 juli 2016Nieuw: 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 dat zorgde voor toch zomaar ineens 5,5 millimeter regen in de meter. Daarna bleef het uiterst rustig 
met de vangsten, rondjes van steeds één vogel waren meermalen ons deel. In de ponyweide zien we 
een Bonte Vliegenvanger en aan het eind van sectie 8 vliegt een Geelgors roepend uit de bosrand het 
Groenglop op. Hanneke ziet bij sectie 6 een kiekendief (blauw of bruin...) tussen de netten door laveren. 
Voor het gebouw houdt de IJsvogel zich weer regelmatig op bij de nieuwe sloot.
Ardie kwam nog even buurten voordat hij met vakantie vertrekt. We lopen samen een rondje langs de 
netten en Ardie concludeert dat het niet echt nat is in het terrein. Dat zou dra veranderen. Hij is nog 
niet een uur weg of er komt een bui het eiland op die zich erboven tot een veel zwaardere begint te ont-
wikkelen dan was verwacht. Een drie kwartier later zitten we met 35,5 mm in de regenmeter, gutst het 
water van het dak af en spoedt het naast het gebouw de nieuwe sloot in, die we in korte tijd zien stij-
gen. Aan de overkant van de weg begint men drukker met trekkers te rijden dan we gewend zijn. Een 
snel wandelingetje naar de Kooiweg laat het bekende tafereel zien dat we maar al te goed van TV ken-
nen, door diepe plassen fietsende kindertjes. Het hele erf van de Duinhoeve staat blank en op de cam-
ping worden tenten en kleding uitgewrongen. Het peil in de Glopsloot is enkele uren later met zo’n 25 
cm gestegen en de netten van sectie 6 staan bijna allemaal in het water. Ik trek voor de derde maal 
vandaag droge kleren aan en begin 
aan de volgende vogelloze ronde.
In de avonduren hebben we pas weer 
een opleving met een slaaprondje 
van ongeveer net zoveel vogels als 
we tot dan toe voor vandaag op de 
lijst hadden staan. Het is alsof de vo-
gels het weer vanmorgen al zagen 
aankomen en zich maar mooi ge-
deisd hielden. De Rugstreeppadden 
echter waren in de late avonduren 
maar wat blij met de enorme hoe-
veelheid water in het Glop. Voor het 
eerst deze week lieten ze zich luid-
keels horen.
Henri Bouwmeester en Hanneke 
Huiskamp

Week 31

Zaterdag 30 juli 2016
Wisseldag
Geen dauw, wel wind, geen vogels, wel mestkevers. Veel mestkevers! In de eerste ronde twintig uit de 
netten gepeuterd en in de ronde daarna opnieuw een vijftal. Goede trek van Witgatjes deze ochtend 
grootste groep die ik recht uit Noord zag overkomen was 13 stuks, meest 2 tot 3 echter.
Om 11:30 het stokje van Henri overgenomen en meteen om 12:30 een nulronde. De rest van de dag twee 
tot vier vogels per ronde. Tijdens een middagronde vingen we een tweede kalenderjaar Sperwer-man.
Het enige geluid dat we vandaag in het Glop hoorden waren de Rugstreeppadden, vogelgeluiden bleven 

Dagvangst van 29 07 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Boerenzwaluw 1 1
Fitis 14 5
Grasmus 1 1
Groenling 1 1
Heggemus 22 4
Houtsnip 11 2
Merel 11 2
Roodborst 1 1
Tjiftjaf 2 2
Winterkoning 12 3
Witgesterde blauwborst 1 1
Witte kwikstaart 1 1
Zanglijster 1 1

Totaal: 13 12

Aantal soorten: 13

Dagverslag

25

6:00 23:59 Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp.

De eerste ronde werd gelopen onder dreiging van een zware wolkenlucht en het vooruitzicht van een radarbeeld met een 
naderend regengebied zo groot als de provincie Utrecht. De ronde leverde slechts 1 terugvangst op, maar wel een leuke. 
In het grofmazige net tussen sectie 5 en 6 hing een Houtsnip met een ring die ik tot op de dag en rondetijd nauwkeurig 2 
jaar geleden had aangelegd…. Da's sterk ! De volgende ronde werd nog net gelopen voor aanvang van de lichte regen en 
leverde 2 nieuwe winterkoningen, een Boerenwaluw en een terugvangst van een Grasmus op. Het natte pak dat het 
tevens opleverde benoem ik maar niet… De lichte regen ging na de derde ronde over in zwaardere gestage regen en dat 
zorgde voor toch zomaar ineens 5,5 mm regen in de meter. Daarna bleef het uiterst rustig met de vangsten, rondjes van 
steeds 1 vogel waren meermalen ons deel. In de ponyweide zien we een bonte vliegenvanger en aan het eid van sectie 8 
vliegt een geelgors roepend uit de bosrand het Groenglop op. Hanneke iet bij sectie 6 een kiekendief (blauw of bruin….) 
tussen de netten door laveren. Voor het gebouw houdt de Ijsvogel zich weer regelmatig op bij de nieuwe sloot.
Ardie kwam nog even buurten voordat hij met vakantie vertrekt. We lopen samen een rondje langs de netten en Ardie 
concludeert dat het niet echt nat is in het terrein. 
Dat zou dra veranderen….Hij is nog niet een uur weg of er komt een bui het eiland op die zich boven het eiland tot een 
veel zwaardere begint te ontwikkelen dan was verwacht. Een drie kwartier later zitten we met 35,5 mm in de regenmeter, 
gutst het water van het dak af en spoet het naast het gebouw de nieuwe sloot in die we in korte tijd zien stijgen. Aan de 
overkant van de weg begint men drukker met trekkers te rijden dan we gewend zijn. Een snel wandelingetje nar de 
Kooiweg laat het bekende tafereel zien dat we maar al te goed van TV kennen, door diepe plassen fietsende kindertjes. 
Het hele erf van de Duinhoeve staat blank en op de camping worden tenten en kleding uitgewrongen. Het peil in de 
Glopsloot is enkele uren later met zo'n 25 cm gestegen en de netten van sectie 6 staan bijna allemaal in het water. Ik trek 
voor de derde maal vandaag droge kleren aan en begin aan de volgende vogelloze ronde.  
In de avonduren hebben we pas weer een opleving met een slaaprondje van ongeveer net zoveel vogels als we tot dan 
toe voor vandaag op de lijst hadden staan. Het is alsof de vogels het weer vanmorgen al zagen aankomen en zich maar 
mooi gedeisd hielden. De ruggestreeppadden echter… die waren in de late avonduren maar wat blij met de enorme 
hoeveelheid water in het Glop. Voor het eerst deze week lieten ze zich luidkeels horen.

Van tot: Aanwezig:

zaterdag 30 juli 2016Nieuw: 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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uit. In de avond is de wind helemaal 
gaan liggen, we wachten af op wat 
ons de dag van morgen gaat bren-
gen.
Groeten uit het stille Glop,  
Teo, Jan en Judith

Zondag 31 juli 2016
Mooi palet
De eerste ronde leverde ons zeven 
vogels op, het was muisstil met na-
genoeg geen wind. Later hingen er 
dreigende wolken boven het gebouw 
en met zo nu en dan een slag onweer 
leek het slecht weer te worden, maar 
op een klein buitje na bleef het de 
hele dag droog. Wel stak in de mid-
dag de wind op. De netten stonden 
bol en de zon scheen er op, dus de 
vangsten waren zeer matig of nul. 
Ondanks dat hadden we wel een ge-
variëerd palet aan vogels.
Leuke terugvangst van een Kleine 
Karekiet die op 25 juli 2012 door 
Henri geringd is als een ouder dan 
eerste kalenderjaar vrouw.
Koos kwam zo nu langs om te horen 
hoe de vangsten waren en spullen te 
halen. Hij is bezig met een aantal an-
dere ringers om de Calidris-netten op het wad op te zetten. Zoals het nu lijkt willen ze komende nacht 
een poging wagen om steltlopers te vangen.

De IJsvogel is ook weer 
een aantal keer gezien in 
de sloot langs het pad, en 
hij ving er zowaar een 
klein visje. Verder schar-
relen er een paar groepjes 
mezen rond het gebouw 
maar die wisten – op een 
jonge Zwarte Mees na!! 
– de netten nog niet te 
vinden.
Teo heeft vandaag het 
laatste gedeelte van sectie 
5 drooggelegd met 11 
kruiwagens duinzand. Alle 

Dagvangst van 30 07 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Boerenzwaluw 1 1
Braamsluiper 1 1
Fitis 47 11
Groenling 1 1
Heggemus 2 2
Kleine barmsijs 1 1
Kleine karekiet 4 4
Merel 21 3
Pimpelmees 23 5
Roodborst 32 5
Sperwer 1 1
Tjiftjaf 2 2
Tuinfluiter 3 3
Winterkoning 1 1
Witgesterde blauwborst 1 1
Zwartkop 31 4

Totaal: 24 22

Aantal soorten: 16

Dagverslag

46

6:00 23:59 Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp Vanaf 11.30 Jan Westera en Teo en

Geen dauw, wel wind, geen vogels, wel mestkevers….. Veel mestkevers ! In de eerste ronde 20 uit de netten gepeuterd 
en in de ronde daarna opnieuw een vijftal. Goede trek van witgatjes deze ochtend grootste groep die ik recht uit Noord 
zag overkomen was 13 stuks, meest 2 tot 3 echter.
Om 11.30 het stokje van Henri overgenomen en meteen om 12.30 uur een nul ronde.
De rest van de dag 2 tot 4 vogels per ronde. Tijdens een middagronde vingen we een sperwer man 2kj.
Het enigste geluid wat we vandaag in het Glop hoorden waren de rugstreeppadden, vogel geluiden bleven uit. 
In de avond is de wind helemaal gaan liggen, we wachten af op wat ons de dag van morgen gaat brengen.

Groeten uit het stille Glop,

Teo Jan en Judith

Van tot: Aanwezig:

zaterdag 30 juli 2016Nieuw: 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 07 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Blauwborst 1 1
Braamsluiper 1 1
Fitis 57 12
Gekraagde roodstaart 1 1
Grasmus 1 1
Groenling 1 1
Kleine barmsijs 32 5
Kleine karekiet 5 5
Nachtegaal 1 1
Rietzanger 1 1
Roodborst 1 1
Spotvogel 2 2
Tjiftjaf 25 7
Tuinfluiter 1 1
Winterkoning 12 3
Zanglijster 1 1
Zwarte mees 1 1
Zwartkop 11 2

Totaal: 27 20

Aantal soorten: 18

Dagverslag

47

6:00 23:00 Jan Westera, Teo en Judith Schmidt

De eerste ronde leverde ons 7 vogels op, het was muis stil en nagenoeg geen wind. 
Later hingen er dreigende wolken boven het gebouw en met zo nu en dan een slag onweer leek het slecht weer te 
worden, maar op een klein buitje na bleef het de hele dag droog. 
Wel stak in de middag de wind op. De netten stonden bol en de zon scheen er op, dus de vangsten waren zeer matig of 
nul.
Ondanks de matige vangsten hadden we wel een gevareerd palet aan vogels.
Leukte terugvangst van een kleine karekiet die op 25 juli 2012 door Henri geringd is als een > 1kj vrouw.
Koos kwam zo nu langs om te horen hoe de vangsten waren en spullen te halen. Hij is bezig met een aantal andere 
ringers om de Calidris netten op het wad op te zetten.
Zoals het nu lijkt willen ze komen de nacht een poging wagen om steltlopers te vangen.
De ijsvogel is ook weer een aantal keer gezien in de sloot langs het pad, en hij ving er zowaar een klein visje.
Verder scharrelen er een paar groepjes mezen rond het gebouw maar die weten de netten nog niet te vinden.
Teo heeft vandaag het laatste gedeelte van sectie 5 drooggelegd met 11 kruiwagens vol met duinzand. Alle netten zijn nu 
zonder laarzen te bereiken.
Om 22.15 uur toch nog even een korte hevige bui.
Het was een leuke gevareerde ringdag.
Met vriendelijke groet uit het Groene Glop,

Jan, Teo en Judith

Van tot: Aanwezig:

maandag 1 augustus 2016Nieuw: 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



6

netten zijn nu zonder laarzen te bereiken. Om 22.15 uur toch nog even een korte hevige bui.
Het was een leuke gevareerde ringdag. Met vriendelijke groet uit het Groene Glop,  
Jan, Teo en Judith

Maandag 1 augustus 2016
Muggen!
Het was vandaag een zeer rustige 
dag. Het weer was erg wisselend, 
mooie zonnige perioden wisselenden 
af met kleine buien. De wind was wel 
de hele dag volop aanwezig, dat 
maakte dus de netten bol en de zon 
scheen er mooi op.
Wel een leuk aantal soorten, maar de 
aantallen blijven uit.
Kees en Koos kwamen even op be-
zoek laat in de morgen, en toen kwa-
men Jan en Teo terug van de ronde 
met een Sperwer vrouw, nog een ju-
veniele vogel van dit jaar.

Twee rondes later hing er een juveniele Koekoek in een van de 
roofvogelnetten van sectie 6. Een gedeelte van sectie 6 is nog 
steeds gesloten in verband met de Houtduif die daar het groot-
ste gedeelte van de dag op nog een heel klein jong zit.
Meerdere keren de IJsvogel waargenomen boven de sloot langs 
het toegangspad en een jonge Buizerd zweeft regelmatig boven 
het vangterrein.
De hele middag en begin van de avond werden er haast geen 
vogelgeluiden meer waaargenomen in het vangterrein en dat 
was te merken aan de vele nul- en éénrondes. De ronde van 
21.45 uur leverde echter weer vijf vogels op, waaronder een 
juveniele Groenling.

Vanavond ook voor het eerst heel veel muggen!!! 
Met vriendelijke groet vanuit het Groene Glop, Jan, Teo en Judith

Dinsdag 2 augustus 2016
Bezoek van verre
Vanmorgen was het geheel bewolkt en bleef het ook een aantal uren. De wind nam steeds verder af en 
elke ronde werden er vogels gevangen, de soortenaantallen waren niet groot, veelal Fitis en Tjiftjaf.

Dagvangst van 01 08 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Boerenzwaluw 2 2
Fitis 21 3
Gekraagde roodstaart 1 1
Grasmus 1 1
Groenling 1 1
Kleine barmsijs 11 2
Kleine karekiet 6 6
Koekoek 1 1
Koolmees 1 1
Roodborst 11 2
Sperwer 1 1
Spotvogel 2 2
Tjiftjaf 4 4
Vink 1 1
Winterkoning 3 3
Zanglijster 2 2
Zwartkop 1 1

Totaal: 19 15

Aantal soorten: 17

Dagverslag

34

6:00 23:00 Jan Westera, Teo en Judith Schmidt

Het was vandaag een zeer rustige dag. Het weer was vandaag erg wisselend, mooie zonnige perioden wisselenden af 
met kleine buien.
De wind was wel de hele dag volop aanwezig, dat maakte dus de netten bol en de zon scheen er mooi op.
Wel een leuk aantal soorten, maar de aantallen blijven uit.
Kees en Koos kwamen even op bezoek laat in de morgen, en toen kwamen Jan en Teo rerug van de ronde met een 
sperwer vrouw, nog een juveniele vogel van dit jaar.
2 rondes later hing er een juveniele koekoek in een van de roofvogelnetten van sectie 6.
Een gedeelte van sectie 6 is nog steeds gesloten ivm de houtuif die daar het grootste gedeelte van de dag op nog een 
heel klein jong zit.
Meerdere keren de ijsvogel waargenomen boven de sloot langs het toegangs pad en een jonge buizerd zweeft regelmatig 
boven het vangterrein.
De hele middag en begin van de avond werden er haast geen vogelgeluiden meer waaargenomen in het vangterrein en 
dat was te merken aan de vele nul en 1 rondes.
De ronde van 21.45 uur leverde echter weer 5 vogels op, waaronder een juveniele groenling.
Vanavond ook voor het eerst heel veel muggen!!!

Met vriendelijke groet vanuit het Groene Glop,

Jan, Teo en Judith

Van tot: Aanwezig:

maandag 1 augustus 2016Nieuw: 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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Koos en Jan van de Calidris groep 
kwamen nog even buurten, op dat 
moment hadden we onder andere 
twee Kleine Barmsijzen.
Om 16:00 uur vingen we een Hout-
duif, dat zou de dikste worden van 
vandaag, maar een ronde later kwam 
Jan Westra met een prachtige jonge 
Buizerd terug die in sectie 1 gevlo-
gen was.
Deze vogel was NVO en had een kleurring. Na enig heen en weer gemail blijkt ze afkomstig uit de  
zuidoosthoek van Friesland en is ze geringd door Christiaan de Vries: zie zijn project op de site  
www.cr-birding.org/node/3809
Vanavond was het heel rustig, stilte voor de verwachte regen van komende nacht.
Groeten uit het Groene Glop, Teo, Jan en Judith

Woensdag 3 augustus 2016
Meer mensen dan vogels vandaag
De eerste ronde was direct al een 
nulronde, dat was geen best teken 
voor de rest van de dag. Om 6:30 
begon de motregen en dat bleef 
doorgaan tot ongeveer 13:00 uur. 
Onderwijl nog een enkele vogel in 
het net waaronder een Graspieper.
De wind steekt in de loop van de dag 
op en loopt op tot 5 Bft. De netten 
bol en in de middag de zon er op le-
verde vier vogels op. Twee vogels 
konden worden getoond aan de 13 
adulte en 5 juveniele excursiegan-
gers. Koos vertelde mooie verhalen over het ringen en de mensen waren zeer belangstellend, er werden 
zes ringstrengen gesponsord.
De Calidris-ringers waren er vanavond nog even om wat netten voor het wadvangen te controleren.
Vanmorgen zagen we bij de sloot langs het pad nog een Witgat vliegen, vanavond onder de koffie kwam 
er een torenvalk in een kale berk bij het gebouw zitten.
Om 22:00 uur zit er een Houtsnip in sectie 2 en de sluitingsronde bracht ons nog een Fitis.
Vanwege de harde wind, kracht 5Bft, en die wordt morgen weer verwacht, de gehele sectie 6 gesloten.
Groeten van uit het Groene Glop,
Jan, Roel, Gé, Teo en Judith

Donderdag 4 augustus 2016
Een rustig dagje
Wind, buien en zon, zo begon de morgen, en weinig of geen vogels. Om 12:00 uur hadden we nog maar 
zes vogels. Er was een korte maar hevige bui die ons 3 mm water bracht. Verder kleine druilbuitjes.
Tijdens de 12:00 uur vloog er een Watersnip over sectie 5.
Verder nog wat klusjes aan de netten verricht en wat snoeiwerkzaamheden heden gedaan.

Dagvangst van 02 08 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Braamsluiper 1 1
Buizerd 1 1
Fitis 213 1 16
Grasmus 1 1
Heggemus 1 1
Houtduif 1 1
Kleine barmsijs 43 7
Kleine karekiet 21 3
Koolmees 1 1
Pimpelmees 11 2
Rietzanger 1 1
Roodborst 21 3
Tjiftjaf 22 4
Tuinfluiter 2 2
Vink 1 1
Winterkoning 5 5
Zanglijster 1 1

Totaal: 29 20

Aantal soorten: 17

Dagverslag

2 51

6:00 23:00 Jan Westera, Teo en Judith Schmidt

Vanmorgen was het geheel bewolkt en bleef het ook een aantal uren.
De wind nam steeds verder af en elke ronde werden er vogels gevangen, de soorten aantallen waren niet groot, veelal 
fitis en tjiftjaf.
Koos en Jan van de Calidris groep kwamen nog even buurten, op dt moment hadden we onder andere 2 kleine 
barmsijzen.
Om 16.00 uur vingen we een houtduif, dat zou de dikste worden van vandaag, maar een ronde later kwam Jan Westra 
met een prachtige jonge buizerd terug die in sectie 1 gevlogen was.
Deze vogel was NVO en had een kleuring.
Vanavond was het heel rustig, stilte vor de verwachte regen van komende nacht.

Groeten uit het Groene Glop,

Jan, Teo en Judith

Van tot: Aanwezig:

dinsdag 2 augustus 2016Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

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

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 03 08 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Fitis 22 4
Grasmus 2 2
Graspieper 1 1
Groenling 1 1
Heggemus 1 1
Houtsnip 1 1
Kleine karekiet 2 2
Tjiftjaf 22 4
Vink 1 1

Totaal: 13 4

Aantal soorten: 9

Dagverslag

17

6:00 23:00 Jan Westera, Roel en Gé Kouwen, Teo en Judith Schmidt

Meer mensen dan vogels vandaag.
De eerste ronde was direct al een nul ronde, dat was geen best teken voor de rest van de dag.
Om 6.30 begon de motregen en dat bleef doorgaan tot ongeveer 13.00 uur.
Onderwijl nog een enkele vogel in het net waaronder een grapieper.
De wind steekt in de loop van de dag op tot 5 Bf. De netten bol en in de middag de zon er op leverde 4 vogels op.
2 vogels konden worden getoond aan de 13 adult en 5 juveniel excursie gangers.
Koos vertelde mooie verhalen over het ringen en de mensen waren zeer belangstellend, er werden 6 ringstrengen 
gesponserd.
De Calideris ringers waren er vanavond nog even om wat netten voor het watdangen te controleren.
Vanmorgen zagen we bij de sloot langs het pa nog een witgat vliegen, vanavond onder de koffie kwam er een torenvalk in 
een kale berk bij het gebouw zitten.
Om 10.00 uur zt er een houtsnip in sectie 2 en de sluitings ronde bracht ons nog een fitis.
Vanwege de harde wind, kracht 5Bf, en die wordt morgen weer verwacht, de gehele sectie 6 gesloten. 

Groeten van uit het Groene Glop,

Jan, Roel, Gé, Teo en Judith

Van tot: Aanwezig:

woensdag 3 augustus 2016Nieuw: 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 de ronde van 18:30 uur hing er 
een juveniele Koekoek in het roofvo-
gelnet van sectie 6. De tweede van 
deze week. Later op de avond op-
nieuw een juveniele Groenling achter 
in het lange net van sectie 5. De der-
de van deze week. Morgen zal er 
minder wind zijn en daarom hebben 
we sectie 6 weer open gezet. 
We wachten af op de dag van mor-
gen, onze laatste volle vangdag.
Met vriendelijke groet,
Jan, Roel, Gé, Teo en Judith

Vrijdag 5 augustus 2016
Een rustig dagje
De dag begon veelbelovend met de 
eerste ronde negen vogels. De twee-
de ronde was daarna helaas al een 
nulronde. Nul en twee of drie vogels 
per ronde wisselden elkaar af.
Er werden vandaag vooral jonge vo-
gels gevangen. Wel weer twee nieu-
we weeksoorten voor ons namelijk 
de Grauwe Vliegenvanger en de Gro-
te Bonte Specht, beide jonge vogels.
Koos bracht om 15:00 uur al wat van 
zijn spullen want hij zal ons morgen 
opgaan volgen, nadat hij vannacht 
nog een wadvangst gaat doen.
Het weer was vandaag een stuk be-
ter dan gisteren, minder wind en 
droog.
Dit was alweer de laatste volle vang-
dag, morgen vertrekken we weer naar het thuisfront.
Groeten uit het Groene Glop, Jan, Roel, Gé, Teo en Judith

Week 32

Zaterdag 6 augustus 2016
Wisseldag, en een kleurrijk begin
Vanmorgen de eerste ronde twee vo-
gels waaronder een Houtsnipterug-
vangst, de tweede ronde leverde ons 
meer vogels op en wel zeven stuks, 
waaronder een Braamsluiper. Met de 
latere rondes vingen we één of twee 
vogels.
Jan is met de boot van 10:30 ver-
trokken, wij zijn in afwachtig van 
Koos die rond de klok van twaalf ons 
af komt lossen.

Na het zoveelste ritje van de Her-
dershut naar het Glop deze afgelopen 
week, hoef ik nu niet terug en start 
mijn vangweek. Na een intensieve 
vangweek op het wad en een kort 

Dagvangst van 04 08 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Fitis 11 2
Groenling 1 1
Koekoek 1 1
Koolmees 1 1
Pimpelmees 1 1
Tjiftjaf 31 4
Tuinfluiter 1 1
Winterkoning 1 1
Zwartkop 1 1

Totaal: 7 6

Aantal soorten: 9

Dagverslag

13

6:00 22:45 Jan Westera, Roel en Gé Kouwen, Teo en Judith Schmidt

Wind, buien en zon, zo begon de morgen, en weinig of geen vogels om 12.00 uur hadden we nog maar 6 vogels.
Er was een korte maar hevige bui die ons 3 mm water bracht. Verder kleine druilbuitjes.
Tijdens de 12.00 uur vloog er een watersnip over sectie 5. 
Verder nog wat klusjes aan de netten verricht en wat snoeiwerkzaamheden heden gedaan.
Met de ronde van 18.30 uur hing er een juv. koekoek in het roofvogelnet van sectie 6. De 2de van deze week.
Later op de avond opnieuw eeb ju. Groenling achter in het lange net van sectie 5. De 3de van deze week.
Morgen zal er minder wind zijn en daarom hebben we sectie 6 weer open gezet.

We wachten af op de dag van morgen, onze laatste volle vangdag,

Met vriendelijke groet,

Jan, Roel, Gé, Teo en Judith

Van tot: Aanwezig:

donderdag 4 augustus 2016Nieuw: 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 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Fitis 6 6
Gekraagde roodstaart 1 1
Grauwe vliegenvanger 1 1
Groenling 1 1
Grote bonte specht 1 1
Heggemus 2 2
Kleine barmsijs 1 1
Kleine karekiet 1 1
Koolmees 1 1
Merel 1 1
Pimpelmees 1 1
Tjiftjaf 31 4
Tuinfluiter 21 3
Winterkoning 2 2
Zanglijster 11 2
Zwartkop 1 1

Totaal: 20 9

Aantal soorten: 16

Dagverslag

29

6:00 23:00 Jan Westera, Roel en Gé Kouwen, Teo en Judith Schmidt

De dag begon veel belovend met de eerste ronde 9 vogels.
De 2de ronde was daarna helaas al een nul ronde. Nul en 2 of 3 vogels per ronde wisselden elkaar af.
Er werden vandaag vooral jonge vogels gevangen. Wel weer een nieuwe week soort voor ons namelijk de grauwe 
vliegenvanger en de grote bonte specht, beide jonge vogels.
Koos bracht om 15.00 uur al wat van zijn spullen want hij zal ons morgen opgaan volgen, nadat hij vannacht nog een 
wadvangst gaat doen.
Het weer was vandaag een stuk beter dan gisteren, minder wind en droog.
Dit was alweer de laatste volle vangdag, morgen vertrekken we weer naar het thuisfront.

Groeten uit het Groene Glop,

Jan, Roel, Gé, Teo en Judith

Van tot: Aanwezig:

vrijdag 5 augustus 2016Nieuw: 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 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Braamsluiper 1 1
Fitis 35 8
Groenling 1 1
Houtsnip 2 2
IJsvogel 1 1
Kleine barmsijs 1 1
Kleine karekiet 2 2
Koolmees 1 1
Pimpelmees 4 4
Roodborst 1 1
Tjiftjaf 1 1
Vink 1 1
Winterkoning 11 2
Zanglijster 1 1
Zwartkop 1 1

Totaal: 14 14

Aantal soorten: 15

Dagverslag

28

6:00 22:30 Jan Westera, Roel en Gé Kouwen, Teo en Judith Schmidt koos van Ee

Wisseldag.,en  een kleurrijk begin.

Vanmorgen de eerste ronde 2 vogels waaronder een houtsnip terugvangst, de 2de ronde leverde ons meer vogels op en 
wel 7 stuks Waaronder een braamsluiper.
Met de latere rondes vingen we 1 of 2 vogels.
Jan is met de boot van 10.30 uur vertrokken, wij zijn in afwachtig van Koos die rond de klok van 12 ons af komt lossen.

Na het zoveelste ritje van de herdershut naar het Glop deze afgelopen week ,hoef ik nu niet terug en start mijn vangweek.
Na een intensieve vangweek op het wad en een kort slaapje omdat er de afgelopen nacht toch ook nog gevangen moest 
worden ,is het rondes lopen in het Glop een mooie gelegenheid om de spieren weer wat rust te gunnen.
Na enkele rondjes met een enkele vogel, tijd genoeg om mijn hangmat op te hangen en te genieten van een middagdutje. 
Plots schrik ik wakker van ,wat ik voor een ijsvogelgil hield, maar nee; een witgat stijgt op uit de sloot.
Bij het lopen van mijn ronde erna ,blijkt het toch een ijsvogelgil geweest te zijn, zij hangt nl. in de onderste baan van net 1. 
Deze juveniel zorgt zo voor een kleurrijke start van mijn vangweek.
De avondpiek was goed voor 1 geringde fitis. De schemercontrole leverde nog een houtsnip op.
Het totaal komt daarmee op 28, waarvan de helft terugvangsten.

Mvg Koos en Helma van Ee

Van tot: Aanwezig:

zaterdag 6 augustus 2016Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

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

Totaal:alle vangsten van deze soort



9

slaapje omdat er de afgelopen nacht toch ook nog gevangen 
moest worden, is het rondes lopen in het Glop een mooie gele-
genheid om de spieren weer wat rust te gunnen.
Na enkele rondjes met een enkele vogel, tijd genoeg om mijn 
hangmat op te hangen en te genieten van een middagdutje. 
Plots schrik ik wakker van wat ik voor een ijsvogelgil hield, 
maar nee; een Witgat stijgt op uit de sloot. Bij het lopen van 
mijn ronde erna, blijkt het toch een gil van een IJsvogel te zijn 
geweest, zij hangt namelijk in de onderste baan van net 1. 
Deze juveniel zorgt zo voor een kleurrijke start van mijn vang-
week.
De avondpiek was goed voor één geringde Fitis. De schemer-
controle leverde nog een Houtsnip op. Het totaal komt daarmee 
op 28, waarvan de helft terugvangsten.
Met vriendelijke groet, Piet, Marian, Helma en Koos

Zondag 7 augustus 2016
Winderig, bolle netten, blaadjes, zon, 
wolken, miezer, vliegen, dazen, enz..
Vandaag hadden we van alles wat en 
herfst en zomer wisselden elkaar af. 
De ochtend begon met een paar 
kleurige vogels (Blauwborst, Kleine 
Barmsijs,Boerenzwaluw en Gekraag-
de Roodstaart) en verliep verder erg 
rustig met de nodige nulronden.
De tijd tussendoor kon ik goed beste-
den met het verwerken van de meet- 
en ringgegevens van de vorige week 
bij Calidris, op het wad gevangen vo-
gels.
Om twee uur hadden we weer de ex-
cursie, welke werd bezocht door vier 
volwassenen en twee kinderen. Ze 
konden gelukkig enkele vogels bekij-
ken en het werd 
een gezellig ge-
sprek. Vijf ring-
strengen werden 
van een sponsor 
voorzien.
Om half vijf arri-
veerde mijn assis-
tentie voor deze 
week; Piet en Ma-
rian. Verder 
kwam er nog een 
Kleine Barmsijs 
met een kweek
ring in ons net, 
deze heeft kennelijk de vrijheid weer op kunnen zoeken en heeft die van ons ook weer gekregen.
De slotronde leverde nog twee Kleine Barmsijzen en een Zanglijster op. Die laatste werd verlost van en-
kele teken, dit ten behoeve van de wetenschap.
Het totaal komt vandaag op 26 vogels. 18 vers en 8 terug.
Piet, Marian, Helma en Koos

Dagvangst van 07 08 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Blauwborst 1 1
Boerenzwaluw 1 1
Fitis 4 4
Gekraagde roodstaart 1 1
Heggemus 21 3
Huismus 1 1
Kleine barmsijs 22 4
Kleine karekiet 1 1
Koolmees 2 2
Rietzanger 1 1
Roodborst 1 1
Tjiftjaf 11 2
Winterkoning 11 2
Zanglijster 1 1
Zwartkop 1 1

Totaal: 18 8

Aantal soorten: 15

Dagverslag

26

6:30 22:30 Koos en Helma , Piet en Marian

Winderig, bolle netten, blaadjes, zon, wolken, miezer, vliegen, dazen, enz,,,

Vandaag hadden we van alles wat en herfst en zomer wisselden elkaar af.
De ochtend begon met een paar kleurige vogels(Blauwborst, Kleine Barmsijs,Boerenzwaluw en gekraagde roodstaart) en 
verliep verder erg rustig met de nodige 0 ronden.
De tijd tussendoor kon ik goed besteden met het verwerken van de meet- en ringgegevens van de vorige week bij 
Calidris, op het wad gevangen vogels.
Om twee uur hadden we weer de excursie, welke werd bezocht door 4 volwassenen en 2 kinderen. Ze konden gelukkig 
enkele vogels bekijken en het werd een gezellig gesprek.
5 ringstrengen werden van een sponsor voorzien.
Om half vijf arriveerde mijn assistentie voor deze week; Piet en Marian.
Verder kwam er nog een barmsijs met een kweekring in ons net, deze heeft kennelijk de vrijheid weer op kunnen zoeken 
en heeft die van ons ook weer gekregen.
De slotronde leverde nog 2 Barmsijsjes en een zanglijster op. Die laatste werd verlost van enkele teken, dit tbv de 
wetenschap.
Het totaal komt vandaag op 26 vogels. 18 vers en 8 terug

MVG Piet, Marian, Helma en Koos

Van tot: Aanwezig:

zondag 7 augustus 2016Nieuw: 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 8 augustus 2016
Lange snavels
Na een week op het wad leek de eer-
ste ronde ook wel een wadrondje. 
Drie lange snavels staken door het 
net. Drie Houtsnippen kregen een 
achtbaanervaring in onze door de 
wind stevig wiebelende netten.
Op een enkel spatje na bleef het ge-
lukkig wel droog vandaag. Helaas 
overtrof het aantal nulronden de ron-
den met een vogel ruimschoots. We 
konden ons vermaken met het ver-
wijderen van blad en elzenproppen. 

Ook de temperatuur bleef steken bij 16°C. Na de 
mooie dagen was dit een dag voor computerwerk 
en dat was geen probleem. De Calidris-gegevens 
zijn weer bijna verwerkt!!
De slotronde bestond uit één Rietgors met ring, in 
2014 geringd en nooit eerder teruggevangen. Het 
meest opmerkelijke van vandaag was toch het rin-
gen van drie Houtsnippen, nog niet eerder wer-
den er op ons ringstation op één dag drie Hout-
snippen geringd.
Verder is het vermelden waard dat de Firma Vlas-
ma de kapotte wasmachine heeft opgehaald en 
verklaard dat hij overleden is. Een nieuwe is be-
steld en het nadeel van het koele weer heeft nu 
ook een voordeel: we gaan niet zo snel stinken 

want, zweten van de hoge temperatuur, of veel vogels, doen we niet. 
De vangst bleef steken op twaalf vogels, acht vers en vier terug.
Met vriendelijke groet, Piet, Marian, Helma en Koos

Dinsdag 9 augustus 2016
Buienalarm bedankt
Vannacht is er een enkel buitje gevallen, totaal 1,5 
mm in de meter. Mijn eerste blik op buienalarm 
zegt jas aan en lopen. Bij terugkomst in het bos 
hoor ik de regen aankomen en daarna barst het 
los, in 10 minuten tijd 8 mm erbij. Twee Fitisen 
hangen lekker droog in het zakje. Daarna wordt 
het in de loop van de dag alleen maar beter, de 
zon schijnt, temperatuur loopt wat op en de wind 
blijft een beetje waaien.

Tot 17:00 hebben we elke ronde mi-
nimaal één Fitis en soms nog een an-
der vogeltje erbij. Dan volgen drie 
nulronden en om 20:00 gaat het 
weer regenen.
Marian is met de avondboot vertrok-
ken en wij zijn met z’n drieën over-
gebleven.
Verder vandaag de rest van de Cali-
dris-vangsten in de tabellen gezet en 
een begin gemaakt met het maaien 
van de baan.

Dagvangst van 08 08 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Fitis 1 1
Heggemus 1 1
Houtsnip 3 3
Kleine barmsijs 11 2
Kleine karekiet 1 1
Koolmees 1 1
Merel 1 1
Rietgors 1 1
Tuinfluiter 1 1

Totaal: 8 4

Aantal soorten: 9

Dagverslag

12

6:00 22:00 Piet, Marian, Helma en Koos

lange snavels,

Na een week op het wad leek de eerste ronde ook wel een wad rondje. Drie lange snavels staken door het net.
Drie houtsnippen kregen een achtbaanervaring in onze door de wind stevig wiebelende netten.
Op een enkel spatje na bleef het gelukkig wel droog vandaag. Helaas overtrof het aantal nul ronden de ronden met een 
vogel ruimschoots.
We konden ons vermaken met het verwijderen van blad en elzenproppen. Ook de temperatuur bleef steken bij 16 graden. 
Na de mooie dagen was dit een dag voor computerwerk en dat was geen probleem. De calidrisgegevens zijn weer bijna 
verwerkt!!
De slotronde bestond uit 1 rietgors met ring, in 2014 geringd en nooit eerder teruggevangen.
Het meest opmerkelijke van vandaag was toch het ringen van drie houtsnippen, nog niet eerder werden er op ons 
ringstation op 1 dag drie houtsnippen geringd.
Verder is het vermelden waard dat de Fa Vlasma de kapotte wasmachine heeft opgehaald en verklaard dat hij overleden 
is. Een nieuwe is besteld en het nadeel van het koele weer heeft nu ook een voordeel: we gaan niet zo snel stinken want, 
zweten van de hoge temperatuur, of veel vogels, doen we niet.
De vangst bleef steken op 12 vogels, 8 vers en 4 terug.

Mvg. Piet en Marian, Helma en Koos.

Van tot: Aanwezig:

maandag 8 augustus 2016Nieuw: 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 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Fitis 112 13
Groenling 1 1
Kleine karekiet 21 3
Pimpelmees 11 2
Putter 2 2
Roodborst 1 1
Tjiftjaf 23 5
Tuinfluiter 2 2
Winterkoning 21 3

Totaal: 23 9

Aantal soorten: 9

Dagverslag

32

6:00 22:00 Piet Veel en Koos van Ee

buienalarm bedankt.

Vannacht is er een enkel buitje gevallen, totaal 1,5 mm in de meter. Mijn eerste blik op buienalarm zegt jas aan en lopen. 
Bij terugkomst In het bos hoor ik de regen aankomen en 
daarna barst het los, in 10 minuten tijd 8 mm erbij. 2 fitisen hangen lekker droog in het zakje. Daarna wordt het in de loop 
van de dag alleen maar beter, de zon schijnt, temperatuur loopt wat op en de wind blijft een beetje waaien.
Tot 5 uur hebben we elke ronde minimaal 1 Fitis en soms nog een ander vogeltje erbij. Dan volgen drie nul ronden en om 
20.00 uur gaat het weer regenen.
Marian is met de avondboot vertrokken en wij zijn met z'n drieen overgebleven.
Verder vandaag de rest van de calidrisvangsten in de tabellen gezet en een begin gemaakt met het maaien van de baan.
De avondronden leveren ook nog weer een paar Fitisen op waardoor het dagtotaal op 32 komt, 23 nieuw en 9 terug, 
Waaronder 12 x Fitis.

Mvg, Piet, Helma en Koos

Van tot: Aanwezig:

dinsdag 9 augustus 2016Nieuw: 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 avondronden leveren ook nog weer een paar Fitisen op waardoor het dagtotaal op 32 komt, 23 
nieuw en 9 terug, Waaronder twaalf keer Fitis. 
Met vriendelijke groet, Piet, Helma en Koos

Woensdag 10 augustus 2016
Frisjes...
...dat is het als we buiten komen, 
slecht 9°C, 4 mm water in de regen-
meter en een kouwe noordwester 
blaast over het eiland. Dat het begin 
augustus is weten we alleen doordat 
we op de kalender kijken!!
De eerste ronde levert vijf vogels op. 
Daarna bijna elke ronde wel weer 
een paar vogels. Rond het middaguur 
klaart het op en lijkt het weer zomer.
De Fa. Vlasma kwam de nieuwe was-
machine brengen en we lopen er in-
middels weer fris gewassen bij.
De excursiegasten (14: 9 adult, 5 ju-
veniel) komen ons om 14:00 bezig-
houden, we konden ze enkele vogels 
laten zien. Een paar Fitissen, die ook vandaag nog rondvlogen en een Groenling. Twee ringstrengen 
werden van een sponsor voorzien. Daarna viel het stil en volgden nulronden, in de avondronden nog 
een vijftal vogels. Totaal 30, 16 nieuw en 14 retour.
Met vriendelijke groet, Koos

Donderdag 11 augustus 2016
Wasdag, meer millimeters dan vogels, zakkenwasser
Deze dag stond in het teken van water!
De nieuwe wasmachine de inmiddels opgebouwde stapel was laten 
verwerken, de vogelzakjes wassen en veel rondjes langs de netten 
in verband met de veelvuldige buitjes die ons passeerden. Aan het 
eind van de middag viel er zelfs een serieuze bui van zo’n 15 milli-
meter, bij elkaar telt de regenmeter ruim 25 mm water voor van-
daag.
De vogels hielden zich stil onder de blaadjes van de bomen. De 
meeste ronden waren: nul.
Het leuke van vandaag was een juveniele Sperwer-vrouw die om 
16:00 tussen de buien door in het grofmazige net hing.
Tussen 18:00 en 20:00 werd het even droog en hadden we nog een 
paar vogels. In de slotronde hing er nog een Boerenzwaluw in sectie 
5.
Zo kwam het totaal op 12 vogels, 7 nieuw en 5 terug.
Met vriendelijke groet, Helma, Piet en Koos

Dagvangst van 11 08 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Boerenzwaluw 1 1
Fitis 13 4
Heggemus 1 1
Kleine karekiet 1 1
Merel 1 1
Rietzanger 1 1
Sperwer 1 1
Tjiftjaf 11 2

Totaal: 7 4

Aantal soorten: 8

Dagverslag

1 12

6:00 22:00 Piet Veel en Koos van Ee

Wasdag, Meer mm dan vogels, Zakkenwasser.

Deze dag stond in het teken van water!
De nieuwe wasmachine de inmiddels opgebouwde stapel was laten verwerken, de vogelzakjes wassen en veel rondjes 
langs de netten ivm. De veelvuldige buitjes die ons passeerden.
Aan het eind van de middag viel er zelfs een serieuze bui van zo'n 15 mm, bij elkaar telt de regenmeter ruim 25 mm water 
voor vandaag.
De vogels hielden zich stil onder de blaadjes van de bomen. De meeste ronden waren; nul.
Het leuke van vandaag was een juveniele Sperwervrouw die om 16.00 uur tussen de buien door in het grofmazige net 
hing.
Tussen 18.00 en 20.00 uur werd het even droog en hadden we nog een paar vogels. In de slotronde hing er  og een 
Boerenzwaluw in sectie 5.
Zo kwam het totaal op 12 vogels, 7 nieuw en 5 terug.

Mvg. Helma, Piet en Koos

Van tot: Aanwezig:

donderdag 11 augustus 2016Nieuw: 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 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Blauwborst 1 1
Braamsluiper 12 3
Fitis 17 8
Grasmus 1 1
Groenling 1 1
Heggemus 2 2
Kleine barmsijs 1 1
Kleine karekiet 21 3
Rietzanger 1 1
Roodborst 2 2
Tjiftjaf 31 4
Winterkoning 11 2
Zanglijster 1 1

Totaal: 16 14

Aantal soorten: 13

Dagverslag

30

6:00 22:00 Piet Veel en Koos en Helma van Ee

Frisjes,
Dat is het als we buiten komen, slecht 9 graden, 4 mm water in de regenmeter en een kouwe noordwester blaast over het 
eiland. Dat het begin augustus is weten we alleen doordat we op de kalender kijken!!
De eerste ronde levert 5 vogels op.. Daarna bijna elke ronde wel weer een paar vogels. Rond het middaguur klaart het op 
en lijkt het weer zomer.
De Fa. Vlasma kwam de nieuwe Wasmachine brengen en we lopen er inmiddels weer fris gewassen bij.
De Excursiegasten(14, stuks, 9 ad. 5 Juv)komen ons om twee uur bezighouden, we konden ze enkele vogels laten zien. 
Een paar fitisen, die ook vandaag nog rondvlogen en een goenling. 
2 Ringstrengen werden van een sponsor voorzien. Ook kwam er nog een gift van 5 Euro in de bus.
Daarna viel het stil en volgden nulronden, in de avondronden nog een 5 tal vogels.
Totaal 30, 16 nieuw en 14 retour.

Mvg Koos

Van tot: Aanwezig:

donderdag 11 augustus 2016Nieuw: 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 12 augustus 2016
Serene rust...
...dat is wat ik ervaar als ik met mijn laarzen over de soppende 
paden van het Glop wandel, Slechts een enkel vogelpiepje komt 
er uit het moeras. De lucht van rottend blad en maaisel komt 
langs mijn neusvleugels en op de achtergrond hoor ik het ruisen 
van de branding. Het is bijna windstil. Alleen als ik aan het einde 
van sectie 5 de bocht omga waait er een lichte bries door mijn 
weinige haren. De regen heeft de mestlucht van het eiland ver-
dreven.
Meer mestkevers dan vogels kom ik in de netten tegen: één Tjif-
tjaf mag met nieuw metaal vertrekken. Al snel moeten we de pet 
weer opzetten en zal het waterpeil in de sloot weer gaan stijgen; 
Het begint weer te sputteren: dus lopen!
Verder blijft het vandaag meestal droog en angstig stil, de meeste ronden zijn nulronden en de tempe-
ratuur is stijgend. Dit zorgt ervoor dat ik mij niet kan inhouden en de rest van de baan aan een maai-
beurt onderwerp. Het kabaal laat helaas geen extra vogels in de netten vliegen, dus tijd genoeg voor 
het bakken van appeltaart (de Sperwer van gister was voor Helma een nieuwe handsoort) en als de 
zon tevoorschijn komt: de BBQ.
Het grootste vogelgewicht kom vandaag dan ook van de kipkluifjes. Ook al vangen we niet veel, we ver-

maken ons prima.
De avondpiek is goed voor één ge-
ringde Fitis. Het totaal eindigt net in 
de dubbele cijfers; tien stuks, vier 
nieuw en zes terug. Onze hoop is op 
morgen gevestigd. 
Piet hoopt op een veelvoud aan 
nachtvlinders deze nacht, de lampen 
voor de opstelling branden inmiddels.
Met vriendelijke groet, Helma, Piet 
en Koos

Week 33

Zaterdag 13 augustus 2016
Zonsopkomst
Tijdens het eerste rondje zie ik de 
zon boven het eiland opkomen. Eén 
Roodborst met ring komt bij de tafel. 
Al snel neemt de bewolking toe en 
om 9:00 valt er een buitje. De vang-
sten blijven minimaal, ronden met 
nul of één vogel, nog wel een Hout-
snip die voor de derde keer het net 

opzocht (een van Henri, met een urinelucht?). Verder als aardig-
heid; twee keer een Boomkruiper van het gewone soort.
Tussendoor nog bezig geweest met het inzaaien van het toe-
gangspad en wat kale plekken op de baan. Het zand is nu mooi 
vochtig en de temperatuur perfect om graszaad te laten kiemen.
Om 18:00 viel er nog een buitje om het zaad even water te ge-
ven. Totaal zat er 1,5 millimeter in de regenmeter. Ook hier en 
daar nog wat doorbuigende takken weggeknipt.

Dagvangst van 12 08 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Fitis 11 2
Kleine karekiet 2 2
Roodborst 1 1
Tjiftjaf 21 3
Winterkoning 2 2

Totaal: 4 6

Aantal soorten: 5

Dagverslag

10

6:30 22:00 Piet Veel en Koos van Ee

Serene rust,

Dat is wat ik ervaar als ik met mijn laarzen over de soppende paden van het Glop wandel, Slechts een enkel vogelpiepje 
komt er uit het moeras. De lucht van rottend blad en maaisel komt langs mijn neusvleugels en op de achtergrond hoor ik 
het ruisen van de branding. Het is bijna windstil. Alleen als ik aan het einde van sectie 5 de bocht omga waait er een 
lichte bries door mijn weinige haren. De regen heeft de mestlucht van het eiland verdreven.
Meer mestkevers dan vogels kom ik in de netten tegen: 1 Tjif mag met nieuw metaal vertrekken. Al snel moeten we de 
pet weer opzetten en zal het waterpeil in de sloot weer gaan stijgen; Het begint weer te sputteren dus, lopen!!
Verder blijft het vandaag meestal droog en angstig stil, de meeste ronden zijn nul ronden en de temperatuur is 
stijgend.Dit zorgt ervoor dat ik mij niet kan inhouden en de rest van de baan aan een maaibeurt onderwerp. Het kabaal 
laat helaas geen extra vogels in de netten vliegen, dus tijd genoeg voor het bakken van appeltaart(de Sperwer van  gister 
was voor Helma een nieuwe handsoort) en als de zon tevoorschijn komt; De BBQ.
Het grootste vogelgewicht kom vandaag dan ook van de kipkluifjes. Ook al vangen we niet veel, we vermaken ons prima.
De avondpiek is goed voor 1 geringde Fitis.
Het totaal eindigt net in de dubbele cijfers; 10 stuks, 4 nieuw en 6 terug. Onze hoop is op morgen gevestigd.
Piet hoopt op een veelvoud aan nachtvlinders deze nacht, de lampen voor de opstelling branden inmiddels.

Mvg Helma, Piet en Koos

Van tot: Aanwezig:

vrijdag 12 augustus 2016Nieuw: 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 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Boerenzwaluw 1 1
Boomkruiper 2 2
Fitis 6 6
Grasmus 1 1
Houtsnip 1 1
Kleine karekiet 1 1
Koolmees 1 1
Pimpelmees 1 1
Ransuil 1 1
Roodborst 1 1
Tjiftjaf 11 2

Totaal: 14 4

Aantal soorten: 11

Dagverslag

18

6:00 22:00 Piet Veel en Koos van Ee

Zonsopkomst,

Tijdens het eerste rondje zie ik de zon boven het eiland opkomen. 1 Roodborst met ring komt bij de tafel. Al snel neemt 
de bewolking toe en om 9 uur valt er een buitje.
De vangsten blijven minimaal, ronden met 0 of 1 vogel, nog wel een Houtsnip die voor de derde keer het net opzocht(een 
van Henri, met een urinelucht?).
Verder als aardigheid; 2 keer een Boomkruiper van het gewone soort. Tussendoor nog bezig geweest met het inzaaien 
van het toegangspad en wat kale plekken op de baan. Het zand is nu mooi vochtig en de temperatuur perfect om 
graszaad te laten kiemen. Om 18 uur viel er nog een buitje om het zaad even water te geven. Totaal zat er 1,5 mm in de 
regenmeter.
Ook hier en daar nog wat doorbuigende takken weggeknipt.
De avondpiek was deze keer goed voor 3 vogels wat het dagtotaal met 20% deed toenemen.
De nachtcontroleronde was ook nog goed voor een paar vogels, waaronder de krent van de dag; Een adulte Ransuil man!

Mvg, Piet, Helma en Koos

Van tot: Aanwezig:

zondag 14 augustus 2016Nieuw: 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 was deze keer goed voor drie vogels 
wat het dagtotaal met 20% deed toenemen.
De nachtcontroleronde was ook nog goed voor een 
paar vogels, waaronder de krent van de dag: een 
adulte Ransuil-man!
Met vriendelijke groet, Koos en Helma van Ee

Zondag 14 augustus 2016
(G)een zondag, wel zondag
Het is geheel bewolkt en vrijwel 
windstil, voor het eerst in mijn peri-
ode hoor ik behoorlijk wat verschil-
lende piepjes in het Glop. De eerste 
ronde is dan ook goed voor zes vo-
gels, een record voor mij deze week, 
waaronder mijn eerste Spotvogel 
voor dit jaar. Daarna komt de zomer-
rust weer terug. De vogels scharrelen 
heerlijk door de struiken en weten de 
netten perfect te ontwijken. Een nul-
ronde is het gevolg.
Piet Veel, die mij deze week heeft 
geholpen is met de halfelf-boot ver-
trokken.
De rest van de morgen gelukkig elke ronde een paar vogels en ook tijdens de excursie konden we een 
aantal vogels tonen. Er waren vijf excursiedeelnemers (drie adulten en twee juvenielen) waarvan er vier 
afkomstig waren uit het Engelse Lake District, dus was de voertaal Engels. André D. was inmiddels ook 
bij de tafel aangeschoven om te assisteren.
Ook is het volledig zomer geworden en dat is in de vangsten te merken. Aan het einde van de middag 
volgden een paar nulronden en om 18:00 heeft André voor ons waargenomen, zodat wij konden gaan 
eten in het dorp.
De avondvangsten zijn ook nu beperkt tot enkele vogels, Het totaal komt uit op 38 vogels waarvan zes 
retour.
Met vriendelijke groet, Koos en Helma van Ee

Dagvangst van 13 08 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Boerenzwaluw 1 1
Boomkruiper 2 2
Fitis 6 6
Grasmus 1 1
Houtsnip 1 1
Kleine karekiet 1 1
Koolmees 1 1
Pimpelmees 1 1
Ransuil 1 1
Roodborst 1 1
Tjiftjaf 11 2

Totaal: 14 4

Aantal soorten: 11

Dagverslag

18

6:00 22:00 Piet Veel en Koos van Ee

Zonsopkomst,

Tijdens het eerste rondje zie ik de zon boven het eiland opkomen. 1 Roodborst met ring komt bij de tafel. Al snel neemt 
de bewolking toe en om 9 uur valt er een buitje.
De vangsten blijven minimaal, ronden met 0 of 1 vogel, nog wel een Houtsnip die voor de derde keer het net opzocht(een 
van Henri, met een urinelucht?).
Verder als aardigheid; 2 keer een Boomkruiper van het gewone soort. Tussendoor nog bezig geweest met het inzaaien 
van het toegangspad en wat kale plekken op de baan. Het zand is nu mooi vochtig en de temperatuur perfect om 
graszaad te laten kiemen. Om 18 uur viel er nog een buitje om het zaad even water te geven. Totaal zat er 1,5 mm in de 
regenmeter.
Ook hier en daar nog wat doorbuigende takken weggeknipt.
De avondpiek was deze keer goed voor 3 vogels wat het dagtotaal met 20% deed toenemen.
De nachtcontroleronde was ook nog goed voor een paar vogels, waaronder de krent van de dag; Een adulte Ransuil man!

Mvg, Piet, Helma en Koos

Van tot: Aanwezig:

zondag 14 augustus 2016Nieuw: 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 15 augustus 2016
De laatste dag
Verse aanvoer! De nulrondjes zijn 
verleden tijd, na drie rondjes staat 
de teller op 19 vogels, het is prachtig 
zomerweer en het hele Glop piept 
van de vogels. Ook de twee rondjes 
daarna leveren nog enkele vogels op.
Omdat ik van het eiland moet in ver-
band met verplichtingen thuis en 
Wim pas morgen komt, schuiven we 
om 11:00 de netten dicht. En zal dit 
voor vandaag de waarschijnlijk eind-
stand zijn.
Morgenvroeg zal André D. de boel 
weer opstarten. We vertrekken van-
uit een zomers Glop. We kunnen te-
rugkijken op een week met niet heel 
veel vogels maar wel weer een paar leuke beesten ertussen (Ransuil, IJsvogel, Houtsnippen en Sper-
wer). Van de traditionele Schierse soorten onbrak alleen de Grauwe Vliegenvanger.
Met vriendelijke groet, Helma, Piet en Koos

Dinsdag 16 augustus 2016
Een bijna zomerse dag
Vandaag aangekomen. De baan ligt 
er keurig netjes gemaaid, gesnoeid 
en aangeharkt bij.
De netten stonden om 14:00 weer 
alle geopend. Al snel kwam de zon 
tevoorschijn waardoor de tempera-
tuur eindelijk zomerse waarden be-
gon te halen.
De middagronden stonden in het te-
ken van enkele terugvangsten en pas 
na het avondeten kwamen de eerste 
verse Fitissen de ringtafel bezoeken. 
Het dagtotaal bleef op 15 vers en 7 
retour steken. 
De nacht begon licht bewolkt maar al snel was er geen wolkje maar aan de lucht. 
Groet, Wim

Woensdag 17 augustus 2016
Een zomerse dag in Het Groene Glop.
Gisteravond kondigde zich al een 
prachtige zonsopgang aan. Een don-
zen dauwbed strekte zich uit over het 
duin en de polder. De netten glinster-
den in de vroege ochtendzon, de 
rietstengels bogen door van de dauw.
De eerste ronde leverde een paar vo-
gels op en dit bleef het beeld van de 
dag. De teller blijft uiteindelijk steken 
op 44 vogels waarvan 37 vers ge-
ringd en 7 retour verdeeld over 16 
soorten.
De oude weegschaal is gerepareerd 
en weer terug op het Glop en dat le-
vert een stuk stabielere weeg waarde! 
De geluidskabel is vandaag uitgerold 

Dagvangst van 15 08 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Boomkruiper 1 1
Braamsluiper 1 1
Fitis 212 14
Gekraagde roodstaart 1 1
Grasmus 1 1
Heggemus 11 2
Kleine barmsijs 2 2
Kleine karekiet 1 1
Pimpelmees 2 2
Roodborst 2 2
Tjiftjaf 7 7
Winterkoning 1 1
Zanglijster 11 2

Totaal: 33 4

Aantal soorten: 13

Dagverslag

37

6:00 11:00 Koos van Ee

De laatste dag,

Verse aanvoer!
De nul rondjes zijn verleden tijd, na drie rondjes staat de teller op 19 vogels, het is prachtig zomerweer en het hele Glop 
piept van de vogels.
Ook de twee rondjes daarna leveren nog enkele vogels op.
Omdat ik van het eiland moet ivm verplichtingen thuis en Wim pas morgen komt, schuiven we om 11.00 uur de netten 
dicht. En zal dit voor vandaag de waarschijnlijk eindstand zijn.
Morgenvroeg zal Andre D. de boel weer opstarten.
We vertrekken vanuit een zomers Glop.
We kunnen terugkijken op een week met niet heel veel vogels maar wel weer een paar leuke beesten ertussen.( Ransuil, 
Ijsvogel,Houtsnippen, Sperwer)
Van de traditionele Schierse soorten onbrak alleen de Grauwe Vliegenvanger.

MVG Koos en Helma van Ee

Van tot: Aanwezig:

dinsdag 16 augustus 2016Nieuw: 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 08 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Bonte vliegenvanger 2 2
Boomkruiper 1 1
Braamsluiper 1 1
Fitis 314 17
Gekraagde roodstaart 1 1
Goudhaantje 1 1
Houtsnip 1 1
Kleine barmsijs 12 3
Kleine karekiet 2 2
Pimpelmees 1 1
Roodborst 1 1
Sprinkhaanrietzanger 1 1
Tjiftjaf 7 7
Tuinfluiter 1 1
Winterkoning 2 2
Zanglijster 11 2

Totaal: 37 7

Aantal soorten: 16

Dagverslag

44

6:00 22:00 wim Fokker en fam

Een zomerse dag in Het Groene Glop.

Gisteravond kondigde zich al een prachtige zonsopgang an. Een donzen dauwbed strekte zich uit over het duin en de 
polder. De netten glinsterden in de vroege ochtendzon, de rietstengels bogen door van de dauw. 
De eerste ronde leverde een paar vogels op en dit bleef het beeld van de dag. De teller blijft uiteindelijk steken op 44 
vogels waarvan 37 vers geringd en 7 retour verdeeld over 16 soorten.

De oude weegschaal is gerepareerd en weer terug op het glop en dat levert een stuk stabielere weegwaarde! De 
geluidskabel is vandaag uitgerold en geïnstalleerd in de opslagruimte.
Dat was wel met deze temperatuur een zweterig werkje dat nauwlettend gevolgd werd door een kudde vliegen.
De eerste voorbereidende werkzaamheden voor het te fabriceren bruggetje op de hoek van 4 en 5 voor de laatste 
rallenkooi aldaar zijn uitgevoerd.
De nummeraanduidingen voor de netsecties staan er ook weer. De nieuwe grofmazige netten zullen deze week de oude 
netten gaan vervangen. Met andere woorden, de ringbaan nadert het moment dat de najaarstrek echt op gang mag gaan 
komen.

Bij het tikken van het dagverslag weerkaatst de maan uitbundig het zonlicht. De netten zijn goed te zien, de eerste 
riethalmen buigen, zwaar geworden door de invallende dauw alweer door over het pad. Kortom, het was een prachtige 
dag.

Groet,

Wim

Van tot: Aanwezig:

woensdag 17 augustus 2016Nieuw: 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 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Fitis 8 8
Heggemus 1 1
Kleine barmsijs 3 3
Kleine karekiet 2 2
Koolmees 1 1
Roodborst 11 2
Tjiftjaf 1 1
Tuinfluiter 1 1
Winterkoning 21 3

Totaal: 15 7

Aantal soorten: 9

Dagverslag

22

#### Wim Fokker en familie

Een bijna zomerse dag.

Vandaag aangekomen. De baan ligt er keurig netjes gemaaide, gesnoeide en aangeharkte bij.
De netten stonden om 14.00 uur weer allen geopend. Al snel kwam de zon te voorschijn waardoor de temperatuur 
eindelijk zomerse waarde begint te halen.
De middagronden stonden in het teken van enkele terugvangsten en pas na het avondeten kwamen de eerste verse 
Fitissen de ringtafel bezoeken.
Het dagtotaal blijft op 15 vers en 7 retour steken.

De nacht begon licht bewolkt maar al snel was er geen wolkje maar aan de lucht.

Groet,
Wim

Van tot: Aanwezig:

woensdag 17 augustus 2016Nieuw: 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 geïnstalleerd in de opslagruimte. Dat was met deze temperatuur wel een zweterig werkje dat nauw-
lettend gevolgd werd door een kudde vliegen.
De eerste voorbereidende werkzaamheden voor het te fabriceren bruggetje op de hoek van sectie 4 en 
5 voor de laatste rallenkooi aldaar zijn uitgevoerd. De nummeraan duidingen voor de netsecties staan er 
ook weer. De nieuwe grofmazige netten zullen deze week de oude netten gaan vervangen. Met andere 
woorden, de ringbaan nadert het moment dat de najaarstrek echt op gang mag gaan komen.
Bij het tikken van het dagverslag weerkaatst de maan uitbundig het zonlicht. De netten zijn goed te 
zien, de eerste riethalmen buigen, zwaar geworden door de invallende dauw alweer door over het pad. 
Kortom, het was een prachtige dag.
Groet, Wim

Donderdag 18 augustus 2016
Ook de vogels houden vakantie
De wind is wat gedraaid en toegeno-
men waardoor het niet zo zwaar ge-
dauwd heeft. Het is erg stil in het 
vangterrein en dat vertaalt zich terug 
in een totaal van 8 verse en 4 retou-
ren rond de lunch. Het is wel druk-
kend warm en bij alles wat ik doe 
breekt het zweet me gelijk uit. Daar-
om vanmiddag maar even geen klus-
jes uitvoeren langs de baan maar 
louter rondes lopen.
Het waterpeil in de Glopsloot neemt 
nu met de dag zienderogen af zodat 
ik op mijn sloffen de controles kan doen.
In de vooravond is de temperatuur weer naar normale hoogten gedaald, dus is het bruggetje in de 
bocht van sectie 4 naar 5 afgemaakt. Daar was ook alle tijd voor want er vliegt bijna geen vogel rond in 
het terrein, behalve de IJsvogel die zich weer liet zien.
Het dagtotaal blijft uiteindelijk steken op 29 waarvan 9 retour.
Morgen kondigt zich een weersverandering aan. We zullen wel beleven wat dat voor consequenties heeft 
voor de vangsten.
Groet, Wim

Vrijdag 19 augustus 2016
Weer een zonnige dag
Het is echt vakantieweer. De vogels 
denken daar ook zo over. Bij het krie-
ken van de dag zijn er wel meer ge-
luidjes in het terrein te horen maar 
dat vertaalt zich nog niet in oplopen-
de vangsten. Met de fitjaffen loopt 
het vandaag beter door dan de afge-
lopen week. Om 15:00 beginnen 
vanuit het zuidwesten de eerste 
schapenwolkjes te verschijnen. Om 
17:00 is het geheel bewolkt maar 
nog steeds drukkend warm. De Fitis-
sen beginnen nu ook vaker het net 
op te zoeken. Om 20:00 uur begint 
het licht te spatten maar daar heb je 
ook alles mee gezegd. De dag wordt 
met een Grauwe Vliegenvanger afge-
sloten en die brengt het totaal op 80 
vogels waarvan 69 vers geringd. Het was vooral een dag met Fitissen en Tjiffen. 
We hebben de afgelopen dagen prachtig weer gehad en leuk gevangen. Morgen komt de aflossing en 
gaan we weer op huis aan.
Groet, Wim

Dagvangst van 18 08 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Fitis 39 12
Gekraagde roodstaart 2 2
Kleine barmsijs 14 5
Kleine karekiet 2 2
Merel 1 1
Pimpelmees 1 1
Roodborst 1 2
Tjiftjaf 12 3
Vink 2 2

Totaal: 20 9

Aantal soorten: 9

Dagverslag

30

6:00 22:00 Wim Fokker

Ook de vogels houden vakantie.

De wind is wat gedraaid en toegenomen waardoor het niet zo zwaar gedauwd heeft. Het is erg stil in het vangterrein en 
dat vertaald zich terug in een totaal van 8 verse en 4 retouren rond de lunch. Het is wel drukkend warm en bij alles wat ik 
doe breekt het zweet me gelijk uit. Daarom vanmiddag maar even geen klusjes uitvoeren langs de baan maar louter 
rondes lopen.
Het waterpeil in de glopsloot neemt nu met de dag zienderogen af zodat ik op mijn sloffen de controles kan doen.
In de vooravond is de tempertuur weer naar normale hoogten gedaald, dus is het bruggetje in de bocht van 4 naar 5 
afgemaakt. Daar was ook alle tijd voor want er vliegt bijna geen vogel rond in het terrein, behalve de IJsvogel die zich 
weer liet zien.
Het dagtotaal blijft uiteindelijk steken op 29 waarvan 9 retour.

Morgen kondigt zich een weersverandering aan. We zullen wel belven wat dat voor consequenties heeft voor de vangsten.

Groet,
Wim

Van tot: Aanwezig:

donderdag 18 augustus 2016Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

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

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 19 08 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Boerenzwaluw 2 2
Bonte vliegenvanger 1 1
Braamsluiper 1 1
Fitis 38 38
Gekraagde roodstaart 1 1
Grasmus 2 2
Grauwe vliegenvanger 1 1
Heggemus 1 1
Kleine barmsijs 15 6
Kleine karekiet 31 4
Koolmees 1 1
Pimpelmees 11 2
Roodborst 31 4
Tjiftjaf 111 12
Tuinfluiter 3 3
Vink 1 1

Totaal: 69 11

Aantal soorten: 16

Dagverslag

80

6:00 22:00 Wim Fokker

Weer een zonnige dag.

Het is echt vakantieweer. De vogels denken daar ook zo over. Bij het krieken van de dag zijn er wel meer geluidjes in het 
terrein te horen maar dat vertaald zich nog niet in oplopende vangsten. Met de Fitjaffen loopt het vandaag beter door dan 
de afgelopen week. Om half 11 had ik het dagtotaal van gisteren al bereikt.
Om drie uur beginnen vanuit het zuidwesten de eerste schapenwolkjes te verschijnen. Om vijf uur is het geheel bewolkt 
maar nog steeds drukkend warm. 
De Fitissen beginnen nu ook vaker het net op te zoeken.
Om 20:00 uur begint het licht te spatten maar daar heb je ook alles mee gezegd.
De dag wordt met een Grauwe Vliegenvanger afgesloten en die brengt het totaal op 80 vogels waarvan 69 vers geringd.
Het was vooral een dag met Fitissen en Tjiffen. 

We hebben de afgelopen dagen prachtig weer gehad en leuk gevangen. Morgen komt de aflossing en gaan we weer op 
huis aan.

Groet,
Wim

Van tot: Aanwezig:

vrijdag 19 augustus 2016Nieuw: 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 20 augustus 2016
Verandering van weer en ringploeg
Gisteravond kondigde de weersver-
andering zich al aan. Vanaf 20:00 
was het wat gaan regen en de wind 
was om gegaan naar zuidwest. Het 
mooie zomerweer is voor een paar 
dagen over.
Na de regen van afgelopen nacht be-
gint de dag gelukkig wel weer droog. 
In de regenmeter heeft zich 5 milli-
meter verzameld en in de netten de 
nodige bladeren. De eerste ronde 
wat vroeger gelopen dan de afgelo-
pen dagen en voornamelijk bezig ge-
weest met het verwijderen van de 
nodige Mestkevers en berkenblade-
ren. Pas vanaf half zeven beginnen de vogels zich te roeren en zoeken de netten op. Hierna nemen de 
vangsten snel af met als dieptepunt een nulronde om 10:00.
Hiermee wordt de vangweek afgesloten om straks de ringtang over te geven aan Leo en Kees. 
Groet, Wim

Kees en Leo nemen het na de koffie rond 11:00 over. We treffen een perfect bijgehouden baan aan waar 
je op je sandalen rondjes kan lopen. De overdracht verloopt heel soepel met een nulronde. Het is in te-
genstelling tot de eerdere verwachting mooi zomerweer met een matige wind en een afwisseling van 
zon en stapelwolken. Hieruit ontwikkelen zich een paar kleine buitjes.
De vangsten blijven beperkt tot enkele vogels afgewisseld door nulrondjes. Bij die vangsten zitten en-
kele verrassingen zoals een Spotvogel, een Grasmus en later in het begin van de avond ook enkele Klei-
ne Barmsijsjes.
Wel gezien maar niet gevangen waren onder andere man Sperwer, Torenvalk, Buizerd en jonge Groen-
lingen en Putters.
Er waren vanmorgen veel meeuwen in de lucht maar dat liep in de loop van de middag behoorlijk terug. 
We hebben een grofmazig 9-meternet vervangen en wat boomtakken weggezaagd. Een steigerpaal heb-
ben we gebruikt om sectie 9 beter op spanning te krijgen. Al met al een mooie zomerdag en een leuk 
aantal soortjes. Morgen toch echt regen?
Groet, Kees en Leo

Zondag 21 augustus 2016
Meer nulrondes dan vogels
We liepen een snelle eerste ronde omdat de aangekondigde regen net om 6:00 begon. Geen vogels. De 
echte eerste ronde leverde zowaar twee vogels op: een verse Fitis en een hervangst van een door Henri 
geringde eerste kalenderjaar Kleine Karekiet. De rest van de ochtend scoorden we slechts enkele vo-
gels, maar het merendeel waren rondjes zonder een enkele vogel. Het is ook opvallend stil in het Glop.
Eind van de ochtend kregen we een buienstraatje te verwerken waarbij we 5,5 mm in de regenmeter 
vingen. De excursie bracht ons 15 mensen waarvan zeven juvenieltjes. Het leverde een aandachtig ge-
hoor op voor twee vogels en één 
sponsorring. Het weer knapte daarna 
op. Meer zon en een langzaam afne-
mende wind. Af en toe nog een paar 
spetters, maar meer sabelsprink-
hanen dan vogels.
Tegen de avond werden er weer een 
paar vogels per ronde gevangen. 
Meest eerste kalenderjaar Fitis. De 
laatste vogel van deze dag was gek 
genoeg een net uitgevlogen jonge 
Groenling in het begin van sectie 7. 

Dagvangst van 20 08 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Boerenzwaluw 1 1
Bonte vliegenvanger 1 1
Fitis 18 9
Grasmus 1 1
Heggemus 11 2
Kleine barmsijs 14 5
Pimpelmees 1 1
Rietzanger 1 1
Roodborst 11 2
Spotvogel 1 1
Tjiftjaf 25 7
Tuinfluiter 2 2
Vink 1 1
Winterkoning 11 2

Totaal: 28 8

Aantal soorten: 14

Dagverslag

36

6:00 Tot 11:00 uur Wim Fokker daarna Kees en Leo met respectievelijk Annemiek e

Verandering van weer en ringploeg.

Gisteravond kondigde de weersverandering zich al aan. Vanaf acht uur in de avond was het wat gaan regen en de wind 
was om gegaan naar zuidwest. Het mooie zomerweer is voor een paar dagen over. 
Na de regen van afgelopen nacht begint de dag gelukkig wel weer droog. In de regenmeter heeft zich 5 mm verzameld en 
in de netten de nodige bladeren. De eerste ronde wat vroeger gelopen dan de afgelopen dagen en voornamelijk bezig 
geweest met het verwijderen van de nodige Mestkevers en berkenbladeren. Pas vanaf half zeven beginnen de vogels 
zich te roeren en zoeken de netten op. Hierna nemen de vangsten snel af met als dieptepunt een nulronde om 10 uur. 
Hiermee wordt de vangweek afgesloten om straks de ringtang over te geven aan Leo en Kees.
Wim

Kees en Leo nemen het na de koffie rond 11.00 uur over. We treffen een perfect bijgehouden baan aan waar je op je 
sandalen rondjes kan lopen..  De overdracht verloopt heel soepel met een nulronde. Het is in tegenstelling tot de eerdere 
verwachting mooi zomerweer met een matige wind en een afwisseling van zon en stapelwolken. Hieruit ontwikkelen zich 
een paar kleine buitjes. De vangsten blijven beperkt tot enkele vogels afgewisseld door nul rondjes.Bij die vangsten zitten 
enkele verrassingen zoals een spotvogel, een grasmus en later in het begin van de avond ook enkele kleine 
barmsijsjes.Wel gezien maar niet gevangen waren o.a. man sperwer,torenvalk,buizerd en jonge groenlingen en putters. 
Er waren vanmorgen veel meeuwen in de lucht maar dat liep in de loop van de middag behoorlijk terug. We hebben een 
grofmazig 9 meter net vervangen en wat boomtakken weggezaagd. Een steigerpaal hebben we gebruikt om sectie 9 
beter op spanning te krijgen.Al met al een mooie zomerdag en een leuk aantal soortjes. Morgen toch echt regen? De 
laatste controle nachtronde leverde geen aanvulling meer op.

Van tot: Aanwezig:

zaterdag 20 augustus 2016Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

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

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 21 08 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Fitis 29 11
Groenling 1 1
Kleine karekiet 1 1
Merel 1 1
Pimpelmees 1 1
Tjiftjaf 11 2
Vink 1 1

Totaal: 13 5

Aantal soorten: 7

Dagverslag

18

6:00 Kees en Annemiek,Leo en Emmie

We liepen een snelle eerste ronde omdat de aangekondigde regen net om 6 uur begon. Geen vogels. De echte eerste 
ronde leverde zowaar twee vogels op : een verse Fitis en een hervangst van een door Henri geringde 1 kj Kleine Kar. De 
rest van de ochtend scoorden we slechts enkele vogels, maar het merendeel waren rondjes zonder een enkele vogel. Het 
is ook opvallend stil in het Glop. Eind van de ochtend kregen we een buienstraatje te verwerken waarbij we 5,5 mm in de 
regenmeter vingen. De excursie bracht ons 15 mensen waarvan 7 juvenieltjes. Het leverde een aandachtig gehoor op 
voor twee vogels en 1 sponsorring. Het weer knapte daarna op. Meer zon en een langzaam afnemende wind. Af en toe 
nog een paar spetters, maar meer Sabelsprinkhanen dan vogels.
Tegen de avond werden er weer een paar vogels per ronde gevangen. Meest 1kj Fitis. De laatste vogel van deze dag was 
gek genoeg een net uitgevlogen jonge Groenling in het begin van sectie 7. We hebben haar maar netjes op dezelfde plek 
teruggebracht. Er waren vandaag weinig zaken overvliegend te melden. Een Witgat bij de sloot. Een paar overvliegende 
Oeverlopers en een paar keer een jagende Torenvalk. We hoorden twee keer een Ijsvogel, maar hij werd niet gezien. Bij 
de laatse vangronde werd in de schemering een vliegende Houtsnip gezien even voorbij het Ebelbruggetje.

Van tot: Aanwezig:

zondag 21 augustus 2016Nieuw: 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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We hebben haar maar netjes op dezelfde plek teruggebracht.
Er waren vandaag weinig zaken overvliegend te melden. Een Witgat bij de sloot. Een paar overvliegende 
Oeverlopers en een paar keer een jagende Torenvalk. We hoorden twee keer een IJsvogel, maar hij 
werd niet gezien. Bij de laatste vangronde werd in de schemering een vliegende Houtsnip gezien even 
voorbij het Ebelbruggetje.
Groet, Kees en Leo

Maandag 22 augustus 2016
Van vette motregen wordt je ook 
goed nat, maar wel met een premie!
De dag begon met veel bewolking en 
een fraaie regenboog boven het wad. 
Een voorteken? De eerste ronde le-
verde veel meer geluidjes in het Glop 
dan de vorige dag maar we kwamen 
toch met slechts twee verse Rood-
borsten terug aan de ringtafel. De 
ochtend laat zich kenmerken door 
perioden met motregen en af een toe 
een vogel. Als aangename verrassing 
hing er rond het middaguur ineens 
een eerstejaars Tapuit in de boven-
ste baan van sectie vijf, vlak bij het randje van het meteoveld.

De lucht was inmiddels volledig dichtgetrokken en 
het begon gestaag te motregenen. Aan het eind 
van de middag rond 17:30 motregende het nog 
steeds en er zat weer bijna vijf millimeter in de re-
genmeter. De avond bleef het uitermate vochtig en 
het leverde nog meer nulrondjes op. De laatse 
ronde vlak voor echt donker bracht nog vier vogels 
op de ringtafel waaronder een adulte man Groen-
ling van het nest met nog bedelende jongen bij het 
begin van sectie zeven. Het was toen wel geheel 
droog geworden en er waren veel muggen en lang-
pootmuggen actief!
Wel Gezien/gehoord, Niet Gevangen (WGNG): 
overvliegende Gierzwaluw (voor het regenfront 

uit), Groenpootruiter (paar maal) en een groepje Visdieven. In de avondronde tweemaal een Houtsnip.
Groet, Kees en Leo

Dinsdag 23 augustus 2016
Zomerse ringdag op Schiermonnik oog
De dag begon met een mooi maantje 
door een gebroken bewolking die 
snel verder oplost. De eerste ronde 
begon afwijkend van de eerdere da-
gen met enkele Tuinfluiters bij elkaar 

Dagvangst van 22 08 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Fitis 11 2
Groenling 1 1
Heggemus 1 1
Kleine barmsijs 2 2
Roodborst 3 3
Tapuit 1 1
Tjiftjaf 23 5
Zwartkop 1 1

Totaal: 12 4

Aantal soorten: 8

Dagverslag

16

6:15 Kees en  Annemiek, Leo en Emmie

In de nachtelijke controle rond twaalf uur trof Kees een kleine vogel hoog in het net van sectie 5 aan, een jong Paapje! 
We hebben de vogel een nachtlogies aangeboden en bij het eerste licht om 06,00 uur losgelaten. De dag begon met veel 
bewolking en een fraaie regenboog boven het wad. Een voorteken? De eerste ronde leverde veel meer geluidjes in het 
Glop dan de vorige dag maar we kwamen toch met slechts twee verse Roodborsten terug aan de ringtafel. De ochtend 
laat zich kenmerken door perioden met motregen en af een toe een vogel. Als aangename verrassing hing er rond het 
middaguur ineens een juveniele Tapuit in de bovenste baan van sectie vijf, vlak bij het randje van het meteoveld.De lucht 
was inmiddels volledig dichtgetrokken en het begon gestaag te motregenen. Aan het eind van de middag rond 17.30 uur 
motregende het nog steeds en er zat weer bijna vijf millimeter in de regenmeter.De avond bleef het uitermate vochtig en 
het leverde nog meer nulrondjes op.De laatse ronde vlak voor echt donker bracht nog ver vogels op de ringtafel 
waaronder een adulte man Groenling van het nest met nog bedelende jongen bij het begin van sectie zeven.het was toen 
wel geheel droog geworden en er waren veel muggen en langpootmuggen actief!
Wel Gezien/Gehoord, Niet Gevangen (WGNG): overvliegende Gierzwaluw (voor het regenfront uit), Groenpootruiter (paar 
maal) en een groepje Visdiefjes.In de avondronde twee maal een Houtsnip.

Van tot: Aanwezig:

maandag 22 augustus 2016Nieuw: 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 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Boerenzwaluw 2 2
Bonte vliegenvanger 1 1
Fitis 19 10
Grasmus 1 1
Heggemus 1 1
Kleine barmsijs 1 1
Paapje 1 1
Pimpelmees 11 2
Putter 1 1
Roodborst 11 2
Sprinkhaanrietzanger 1 1
Tjiftjaf 45 9
Tuinfluiter 25 7
Winterkoning 1 1
Zwartkop 1 1

Totaal: 31 10

Aantal soorten: 15

Dagverslag

41

6:15 21:30 Kees en Annemiek,Leo en Emmie

De dag begon met een mooi maantje door een gebroken bewolking die snel verder oplost. De eerste ronde begon 
afwijkend van de eerdere dagen met enkele Tuinfluiters bij elkaar in sectie 8. De afwijking bleef de gehele dag in tact door 
een wat over de dag gespreidde vavngst van een leuk soortenpalet. Sprinkhaanzanger, opnieuw een Paapje, een Bonte 
Vliegenvanger , een Putter en aan het eind van de dag toch ook nog twee Boerenzwaluwen.De Fitissen en Tjifjes 
druppelden ook een beetje door, zodat we de dag konden afsluiten met totaal 41 vogels.Boven het Glop was ook meer te 
beleven. Twee termiekende Buizerds, een jagende Havik en een jagende Sperwer brachten afleiding. We hoorden ook 
Goudplevier boven de polder en na het invallen van de duisternis hoorden we vanuit het noorden Oeverlopers en 
Witgatjes binnenkomen.
We hadden vandaag Simon als aankomend ringer met zijn vader op bezoek maar verdre was  het rustig.

Van tot: Aanwezig:

dinsdag 23 augustus 2016Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

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

Totaal:alle vangsten van deze soort
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in sectie 8. De afwijking bleef de gehele dag intact door een wat over de dag gespreidde vangst van een 
leuk soortenpalet.
Sprinkhaanzanger, opnieuw een Paapje, een Bonte Vliegenvanger, een Putter en aan het eind van de 
dag toch ook nog twee Boerenzwaluwen. De Fitissen en Tjiftjaffen druppelden ook een beetje door, zo-
dat we de dag konden afsluiten met totaal 41 vogels.
Boven het Glop was ook meer te beleven. Twee termiekende Buizerds, een jagende Havik en een jagen-
de Sperwer brachten afleiding. We hoorden ook Goudplevier boven de polder en na het invallen van de 
duisternis hoorden we vanuit het noorden Oeverlopers en Witgatjes binnenkomen.
We hadden vandaag Simon als aankomend ringer met zijn vader op bezoek maar verder was het rustig.
Groet, Kees en Leo

Woensdag 24 augustus 2016
Op het strand vond Harry het nog 
wel uit te houden, morgen nog war-
mer?
De ochtend begon met een haperend 
computersysteem. Na een installatie 
van updates vertikte ons invoerpro-
gramma het om op te starten. We 
hebben de vangsten maar op de ou-
derwetse manier verwerkt, oftewel 
met pen en papier. Aan het einde van 
de dag is het André D. gelukt om het 
programma weer aan de praat te 
krijgen. Gelukkig maar, want anders 
had dit verslag in deze vorm niet tot 
stand kunnen komen.
Het was een warme en zomerse dag. 
Vanwege de warmte hebben we ‘s middags het loopritme opgevoerd, om te voorkomen dat de enkele 
vogel die we vingen te lang in de zon zou hangen.
De (terug)vangst van een Houtsnip was op zich niet zo bijzonder. Wel bijzonder was het tijdstip en de 
locatie waar die werd gevangen. Namelijk midden in de ochtend en komend vanuit het riet in sectie 4. 
Met enkele haperingen bleef het toch een beetje doordruppelen en haalden we toch weer de veertig vo-
gels. Het aandeel retourtjes was ‘s morgens al hoog en dat bleef relatief hoog.
Weinig waarnemingen te melden. We zagen een vrouw Havik laag door de boomtoppen jagen bij de 
ringtafel en we hoorden een groepje Watersnippen overtrekken. 
Groet, Kees en Leo

Donderdag 25 augustus 2016
Bloedheet!
De dag begon voor ons met wat sluierbewolking en vrijwel geen wind. Het eerste rondje leverde ons 
een paar verse Roodborsten op met 
een eerste Zwartkop. De volgende 
rondes waren meestal beperkt, maar 

Dagvangst van 24 08 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Boerenzwaluw 12 3
Boompieper 1 1
Fitis 210 12
Heggemus 22 4
Houtsnip 1 1
Kleine barmsijs 2 2
Kleine karekiet 1 1
Roodborst 21 3
Tjiftjaf 26 8
Tuinfluiter 3 3
Winterkoning 1 1
Zwartkop 1 1

Totaal: 25 15

Aantal soorten: 12

Dagverslag

40

6:15 21:30 Leo & Emmie, Kees

De ochtend begon met een haperend computersysteem. Na een installatie van updates vertikte ons invoerprogramma het 
om op te starten. We hebben de vangsten maar op de ouderwetse manier verwerkt, oftewel met pen en papier. Aan het 
einde van de dag is het Andre D. gelukt om het programma weer aan de praat te krijgen. Gelukkig maar, want anders had 
dit verslag in deze vorm niet tot stand kunnen komen. 
Het was een warme en zomerse dag. Vanwege de warmte hebben we 's-middags het loopritme opgevoerd, om te 
voorkomen dat de enkele vogel die we vingen te lang in de zon zou hangen.

De (terug)vangst van een Houtsnip was op zich niet zo bijzonder. Wel bijzonder was het tijdstip en de locatie waar die 
werd gevangen. Namelijk midden in de ochtend en komend vanuit het riet in sectie 4.Met enkele haperingen bleef het 
toch een beetje doordruppelen en haalden we toch weer de veertig vogels. Het aandeel retourtjes was 's morgens al hoog 
en dat bleef relatief hoog. Weinig waarnemingen te melden. We zagen een vrouw Havik laag door de boomtoppen jagen 
bij de ringtafel en we hoorden een groepje Watersnippen overtrekken.

Van tot: Aanwezig:

woensdag 24 augustus 2016Nieuw: 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 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Boomkruiper 1 1
Fitis 9 9
Grote bonte specht 1 1
Heggemus 1 1
Houtsnip 1 1
Kleine barmsijs 12 3
Pimpelmees 23 5
Roodborst 36 9
Spreeuw 2 2
Tapuit 1 1
Tjiftjaf 34 7
Tuinfluiter 2 2
Vink 1 1
Zwartkop 6 6

Totaal: 37 12

Aantal soorten: 14

Dagverslag

49

6:15 22:00 Kees en Leo en Emmie

De dag begon voor ons met wat sluierbewolking en vrijwel geen wind.
Het eerste rondje leverde ons een paar verse Roodborsten op met een eerste Zwartkop. De volgende rondes waren 
meestl beperkt , maar aanvankelijk bleven nulrondes uit. Het was al heel snel butengewoon warm. De vogels hingen 
meestal in beschaduwde netsecties. In het middaggedeelte hingen er onverwacht ineens twee Spreeuwen en een Grote 
Bonte Specht.in onze nettten..In een van de avondrondes een Tapuit en nog een paar Kleine Barmpjes.Een deel van het 
team bezocht het strand dat vandaag bij dertig graden zeer in trek was. Een overvliegende Morinelplevier liet zich goed 
horen ook aan twee goeide vogelaars die een excursie voor een school voor a.s. maandag kwamen afspreken. Martin 
Duisterwinkel kwam kijken naar de stand van de tekenverzameling en nam foto's van onze resultaten.Aan het eind van de 
middag kregen we nog kort bezoek van 'n leerlinge van wijlen Ulbe Rijpma. Zij komt morgen nog terug met haar 
zoon.Daarmee kwam een zeer warme zomerdag tot een einde met bijna 50 vogels op het scorebord,

Van tot: Aanwezig:

donderdag 25 augustus 2016Nieuw: 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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aanvankelijk bleven nulrondes uit.
Het was al heel snel buitengewoon warm. De vogels hingen meestal in beschaduwde netsecties. In het 
middaggedeelte hingen er onverwacht ineens twee Spreeuwen en een Grote Bonte Specht in onze net-
tten. In een van de avondrondes een Tapuit en nog een paar Kleine Barmsijzen.
Een deel van het team bezocht het strand dat vandaag bij 30°C zeer in trek was. Een overvliegende Mo-
rinelplevier liet zich goed horen ook aan twee vogelaars die een excursie voor een school voor aanstaan-
de maandag kwamen afspreken.
Martin Duisterwinkel kwam kijken naar de stand van de tekenverzameling en nam foto’s van onze resul-
taten. Aan het eind van de middag kregen we nog kort bezoek van ‘n leerlinge van wijlen Ulbe Rijpma. 
Zij komt morgen nog terug met haar zoon.
Daarmee kwam een zeer warme zomerdag tot een einde met bijna 50 vogels op het scorebord. Het is 
nu 22:30 en nog steeds warm.
Groet, Kees en Leo

Vrijdag 26 augustus 2016
Verkoeling
De hemel was opnieuw helder, al was 
er rondom sluierbewolking die ander 
weer aankondigde. We begonnen 
zeer bescheiden met een paar Heg-
gemussen en Zwartkoppen. Alle och-
tendrondes bleven zeer beperkte re-
sultaten opleveren. De ronde van 
9.15 was al een eerste nulronde.
We maakten een weersomslag mee 
die het hete weer van de afgelopen 
dagen verjoeg. De wind draaide ab-
rupt naar west met een beetje drei-
gende lucht, maar er viel geen drup-
pel. De wind bracht wat verkoeling 
zodat we een zeer aangename dag 
beleefden.
We vingen een net uitgevlogen Boe-
renzwaluw, waarvan we ons afvroegen hoe die in ons net kon belanden. We hebben het slappe beestje 
wat waterdruppels toegediend en ook wat voer (vlieg, spin en langpootmug) toegestopt. Uiteindelijk 
hebben we de vogel maar in een nest gezet in de stal van Theun Talsma. We hopen dat hij het na deze 
steun zelf kan redden.
We namen een paar keer een IJsvogel waar bij de nieuwe sloot. Op een moment waren er zelfs twee. 
We kregen de indruk dat ze op zoek waren naar een geschikte vislocatie. De nieuwe sloot bevat name-
lijk weinig water meer en de oude is bedekt met een dikke laag kroos.
De soortsamenstelling was een voortzetting van het eerdere patroon van deze week, met als nieuwe 
weeksoorten Koolmees en Zanglijster!!!
Groet, Kees en Leo

Week 35

Zaterdag 27 augustus 2016
‘What’s in a name. He was gorgeous.’
De verrassing van de dag openbaarde zich al direct in 
de eerste ronde. In het grofmazige net zat iets wits. Het 
bleek een prachtige ongeringde eerste kalenderjaar 
man Kerkuil te zijn. Leo en Kees hebben inmiddels al 
heel wat Kerkuilen van nabij gezien, maar zo´n prachtig 
exemplaar nog nooit.
Als er een Kerkuil voor de nominatie van Tyto alba alba 
(= een ondersoort van de Kerkuil die zijn broedgebied 
heeft in Brittannië, West en Zuid Frankrijk, Zwitserland, 
Italië, het Iberisch Schiereiland en Noord Afrika) in aan-

Dagvangst van 26 08 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Boerenzwaluw 3 3
Fitis 4 4
Heggemus 21 3
Kleine barmsijs 24 6
Kleine karekiet 2 2
Koolmees 1 1
Pimpelmees 12 3
Roodborst 11 2
Tjiftjaf 49 13
Tuinfluiter 1 1
Vink 2 2
Winterkoning 3 3
Zanglijster 1 1
Zwartkop 6 6

Totaal: 35 15

Aantal soorten: 14

Dagverslag

50

6:15 22:00 Kees en Emmie en Leo

De hemel was opnieuw helder, al was er rondom sluierbewolking die ander weer aankondigde.We begonnen zeer 
bescheiden met een paar Heggemussen en Zwartkoppen. Alle ochtendrondes bleven zeer beperkte resultaten opleveren. 
De ronde van 9.15 uur was al een eerste nulronde. We maakten een weersomslag mee die het hete weer van de 
afgelopen dagen verjoeg. De wind draaide abrupt naar west met een beetje dreigende luch, maar er viel geen druppel. De 
wind bracht wat verkoeling zodat we een zeer aangename dag beleefden. We vingen een net uitgevlogen Boerenzwaluw, 
waarvan we ons afvroegen hoe die in ons net kon belanden. We hebben het slappe beestje wat waterdruppels 
toegediend en ook wat voer (vlieg, spin en langpootmug) toegestopt. Uiteindelijk hebben we de vogel maar in een nest 
gezet in de stal van Theun Talsma. We hopen dat hij het na deze steun zelf kan redden. We namen een paar keer een 
IJsvogel waar bij de nieuwe sloot. Op een moment waren er zelfs twee. We kregen de indruk dat ze op zoek waren naar 
een geschikte vislocatie. De nieuwe sloot bevat namelijk weinig water meer en de oude is bedekt met een dikke laag 
kroos. De soortsamenstelling was een voortzetting van het eerdere patroon van deze week, met als nieuwe weeksoorten 
Koolmees en Zanglijster!!!

Van tot: Aanwezig:

vrijdag 26 augustus 2016Nieuw: 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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merking komt, dan is het ons inziens 
zeer zeker deze. We hebben genoten, 
ook van de sereniteit en onaantast-
baarheid die de vogel uitstraalde. 
Prachtig.
De rest van de eerste (en volgende) 
ronde(s) stelde niet veel voor. Van 
alles een heel klein beetje. We heb-
ben geprobeerd om de vangsten in 
positieve zin te beïnvloeden door de 
sloot op sommige plekken te ontdoen 
van kroos, zodat er wat waad- en 
drinkplekken ontstaan. Dit heeft de 
vangsten met zeker 10 % doen toe-
nemen, oftewel twee extra vogels 
:-).

Qua weer was het best een redelijke dag, alhoewel de vlagerige en draaiende wind ons best behoorlijk 
aan het werk hield en de netten goed zichtbaar deed zijn. Tegen het avondeten hebben we uit voorzorg 
de secties 0, 1 en 2 gesloten, om te voorkomen dat de voorspelde harde wind en regen allemaal blad en 
elzenproppen in de netten doet belanden. Achteraf bleek het allemaal wel mee te vallen.
Groet, Kees en Leo

Zondag 28 augustus 2016
Een warme herfstdag
Gisteravond trok er een stevige onweersbui over het eiland. Binnen een mum van tijd (5 minuten) werd 
de regenmeter gevuld met 11 millimeter. Daarbij viel ook hagel ter grootte van 1,5 cm doorsnede. De 
nacht is verder droog verlopen en bij de voorbereidingen voor de eerste ronde regende het opnieuw.
De ochtend verliep verder met diverse (onweers)buien en -buitjes, die al met al toch voor een extra 5 
millmeter neerslag zorgden. De gehele dag was de wind erg onstuimig. Wat dat betreft leek het wel 
herfst.

De vogels hielden zich gedeisd. Tij-
dens de eerste ronde werd slechts 
één eerste kalenderjaar Kleine Barm-
sijs gevangen en de tweede ronde 
leverde ons drie vogels op, waaron-
der een reeds geringde juveniele 
Groenling, een Fitis en een Zanglijs-
ter. Deze hadden de hagel dus weten 
te overleven.
In de ochtend bleek er een Sperwer 
in het grofmazige net (aan de kant 
van het veldlab) te hebben gezeten, 
getuige het achtergebleven borst-
veertje.
De vangsten waren erg mager te 

Dagvangst van 27 08 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Fitis 3 3
Grote bonte specht 1 1
Kerkuil 1 1
Kleine barmsijs 32 5
Kleine karekiet 2 2
Roodborst 11 2
Staartmees 1 1
Tjiftjaf 13 4
Tuinfluiter 1 1
Vink 3 3
Zwartkop 1 1

Totaal: 17 7

Aantal soorten: 11

Dagverslag

24

6:30 21:30 Leo & Emmie, Kees & Annemieke

"What's in a name. He was gorgeous."

De verrassing van de dag openbaarde zich al direct in de eerste ronde. In het grofmazige net zat iets wits. Het bleek een 
prachtige ongeringde 1 Kj man Kerkuil te zijn. Leo en Kees hebben inmiddels al heel wat Kerkuilen van nabij gezien, 
maar zo´n prachtig exemplaar nog nooit. Als er een Kerkuil voor de nominatie van Tyto alba alba (= een ondersoort van 
de Kerkuil die zijn broedgebied heeft in Brittannië, West en Zuid Frankrijk, Zwitserland, Italië, het Iberisch Schiereiland en 
Noord Afrika) in aanmerking komt, dan is het o.i. zeer zeker deze. We hebben genoten, ook van de sereniteit en 
onaantastbaarheid die de vogel uitstraalde. Prachtig.
De rest van de eerste (en volgende) ronde(s) stelde niet veel voor. Van alles een heel klein beetje. We hebben 
geprobeerd om de vangsten in positieve zin te beïnvloeden door de sloot op sommige plekken te ontdoen van kroos, 
zodat er wat waad- en drinkplekken ontstaan. Dit heeft de vangsten met zeker 10 % doen toenemen, oftewel 2 extra 
vogels :-).
Qua weer was het best een redelijke dag, alhoewel de vlagerige en draaiende wind ons best behoorlijk aan het werk hield 
en de netten goed zichtbaar deed zijn. Tegen het avondeten hebben we uit voorzorg de secties 0, 1 en 2 gesloten, om te 
voorkomen dat de voorspelde harde wind en regen allemaal blad en elzenproppen in de netten doet belanden. Achteraf 
bleek het allemaal wel mee te vallen.

Van tot: Aanwezig:

zaterdag 27 augustus 2016Nieuw: 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 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Fitis 13 13
Groenling 1 1
Heggemus 1 1
Kleine barmsijs 1 1
Kleine karekiet 11 2
Koolmees 11 2
Pimpelmees 21 3
Tjiftjaf 1 1
Tuinfluiter 1 1
Zanglijster 1 1

Totaal: 19 7

Aantal soorten: 10

Dagverslag

26

6:30 21:30 Leo & Emmie; Kees & Annemieke

Gisteravond trok er een stevige onweersbui over het eiland. Binnen een mum van tijd (5 minuten) werd de regenmeter 
gevuld met 11 millimeter. Daarbij viel ook hagel ter grootte van 1,5 cm. doorsnede. De nacht is verder droog verlopen en 
bij de voorbereidingen voor de eerste ronde regende het opnieuw. De ochtend verliep verder met diverse (onweers)buien 
en -buitjes, die al met al toch voor een extra 5 mm. neerslag zorgden. De gehele dag was de wind erg onstuimig. Wat dat 
betreft leek het wel herfst.
De vogels hielden zich gedeisd. Tijdens de eerste ronde werd slechts één 1Kj Kleine Barmsijs gevangen en de tweede 
ronde leverde ons drie vogels op, waaronder een reeds geringde juveniele Groenling, een Fitis en een Zanglijster. Deze 
hadden de hagel dus weten te overleven.
In de ochtend bleek er een Sperwer in het grofmazige net (aan de kant van het veldlab) te hebben gezeten, getuige het 
achtergebleven borstveertje. De vangsten waren erg mager te noemen. We waren dan ook verheugd dat we de vijf 
excursiegangers (waaronder 2 kinderen) een Heggemus, een Fitis en een Pimpelmees konden tonen. Zeer tevreden 
vertrokken ze na twee uur ons verhaal te hebben aangehoord en diverse vragen te hebben gesteld.
Voor het vallen van de avond begonnen ineens de Fitissen 'te lopen'. Kennelijk was er nieuwe 'aanvoer' of 'doorvoer', 
want we vingen deze ongeringde vogels uitsluitend in de netten die dwars in het terrein staan.
Bij de afsluitende avondronde zagen we nog een Houtsnip opvliegen vanaf het pad langs sectie 2. De Houtsnip vloog in 
de richting van sectie 1, maar koos ruim voldoende hoogte om de netten te kunnen ontwijken.
Opvallend is dat we over de hele dag slechts één geringde jonge Tjiftjaf hebben teruggevangen en geen enkele geringde 
jonge Fitis. Onze aanname is dat er flink wat sterfte onder de jonge beesten in het terrein heeft plaatsgevonden door de 
forse hagelstenen van gisteravond laat. Maar, misschien is er ook wel een andere oorzaak. Wie het weet, mag het 
zeggen. Feit is dat door de influx van de 'verse' Fitissen de teller uiteindelijk op 26 vogels is geëindigd.

Van tot: Aanwezig:

zondag 28 augustus 2016Nieuw: 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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noemen. We waren dan ook verheugd dat we de vijf excursiegangers (waaronder twee kinderen) een 
Heggemus, een Fitis en een Pimpelmees konden tonen. Zeer tevreden vertrokken ze na twee uur ons 
verhaal te hebben aangehoord en diverse vragen te hebben gesteld.
Voor het vallen van de avond begonnen ineens de Fitissen ‘te lopen’. Kennelijk was er nieuwe ‘aanvoer’ 
of ‘doorvoer’, want we vingen deze ongeringde vogels uitsluitend in de netten die dwars in het terrein 
staan.
Bij de afsluitende avondronde zagen we nog een Houtsnip opvliegen vanaf het pad langs sectie 2. De 
Houtsnip vloog in de richting van sectie 1, maar koos ruim voldoende hoogte om de netten te kunnen 
ontwijken.
Opvallend is dat we over de hele dag slechts één geringde jonge Tjiftjaf hebben teruggevangen en geen 
enkele geringde jonge Fitis. Onze aanname is dat er flink wat sterfte onder de jonge beesten in het ter-
rein heeft plaatsgevonden door de forse hagelstenen van gisteravond laat. Maar, misschien is er ook wel 
een andere oorzaak. Wie het weet, mag het zeggen. Feit is dat door de influx van de ‘verse’ Fitissen de 
teller uiteindelijk op 26 vogels is geëindigd.
Groet, Kees en Leo

Maandag 29 augustus 2016
Meer gehoord dan gevangen
In tegenstelling tot wat de weersver-
wachting deed geloven waren er in 
de ochtend opnieuw (lichte) regen-
buitjes boven het Glop. Na de 
avondopleving gisteren van de Fitis 
waren we hoopvol gestemd. Wat dat 
betreft viel de eerste ronde enigszins 
tegen. Slechts drie vogeltjes, maar 
wel een reeds geringde adulte Hout-
snip in het grofmazige net. De rest 
van de ochtend verliep rustig. Leo 
hoorde nog een groepje Putters in 
het terrein, maar daarvan zagen we 
niets terug aan de ringtafel.
‘s-Middags was er een extra excursie 
ingelast voor een groep docenten die 
het begin van het nieuwe schooljaar 
gezamenlijk bij ons aan de ringtafel aan het voorbereiden was. Voor 15 excursiegangers hadden we een 
tweetal vogels in de aanbieding, waaronder een Tapuit. Voor ons niet alledaags, en voor hen zeker niet.
Vlak voor de excursie vingen we nog een heel erg jonge Groenling. Het vogeltje was amper vlieg-
vaardig. Na het ringen hebben we de jonge Groenling weer bij de vangpek losgelaten, zodat hij/zij weer 
herenigd kon worden met pa, ma, broertjes en zusjes.
Nadat Leo het Glop had verlaten om de branding te ervaren (Noordwestenwind = hoge golven en veel 
branding) begonnen er ineens mezen in het terrein te verschijnen. Mogelijk geholpen door een jagende 
Sperwer, werden er daar een aantal van gevangen.
Eergisteren had Leo een Wielewaal in het terrein gehoord. Vandaag zag Kees een mannetje Wielewaal 
rondvliegen. Maar vangen: ho maar.
Vandaag verscheen er aan de ringtafel een uitzondering op de regel die onze hypothese van gisteren 
(slachtoffers onder de jonge Tjiftjaffen en Fitissen van de zware hagelbui) moet bevestigen. We vingen 
namelijk een door ons voor de hagelbui geringde jonge Tjiftjaf terug. Voor de rest lijkt onze hypothese 
nog steeds juist, want voor de rest vingen we geen geringde Tjiftjaffen en Fitissen meer.
Gisteren hadden we met de avondronde een ‘opleving’. Vandaag was er sprake van een ‘afleving’. Maar, 
zoals een collega van ons placht te zeggen: nul is ook een getal. Tijdens de laatste ronde zat er nog een 
grote spinnende watertor (Hydrophilus piceus) tegen het net van sectie 7. Dat hadden wij hier nog niet 
meegemaakt.
Groet, Kees en Leo

Dinsdag 30 augustus 2016
Wat moet je ervan zeggen...
Tja, wat moet je over zo’n vangdag in het verslag schrijven. De ochtend begon tamelijk windstil en on-
bewolkt. Door het zonnetje liep de temperatuur al snel op naar lekkere waarden.

Dagvangst van 29 08 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Fitis 12 12
Groenling 1 1
Houtsnip 1 1
Kleine barmsijs 3 3
Kleine karekiet 1 1
Koolmees 11 2
Pimpelmees 1 1
Roodborst 1 1
Staartmees 4 4
Tapuit 1 1
Tjiftjaf 14 5
Tuinfluiter 2 2
Winterkoning 1 1
Zwartkop 1 1

Totaal: 26 10

Aantal soorten: 14

Dagverslag

36

6:30 21:30 Leo & Emmie; Kees & Annemieke

In tegenstelling tot wat de weersverwachting deed geloven waren er in de ochtend opnieuw (lichte) regenbuitjes boven het 
Glop. Na de avondopleving gisteren van de Fitis waren we hoopvol gestemd. Wat dat betreft viel de eerste ronde 
enigszins tegen. Slechts drie vogeltjes, maar wel een reeds geringde adulte Houtsnip in het grofmazige net. De rest van 
de ochtend verliep rustig. Leo hoorde nog een groepje Putters in het terrein, maar daarvan zagen we niets terug aan de 
ringtafel.
“s-Middags was er een extra excursie ingelast voor een groep docenten die het begin van het nieuwe schooljaar 
gezamenlijk bij ons aan de ringtafel aan het voorbereiden was. Voor 15 excursiegangers hadden we een tweetal vogels in 
de aanbieding, waaronder een Tapuit. Voor ons niet alledaags, en voor hen zeker niet.
Vlak voor de excursie vingen we nog een heel erg jonge Groenling. Het vogeltje was amper vliegvaardig. Na het ringen 
hebben we de jonge Groenling weer bij de vangpek losgelaten, zodat hij/zij weer herenigd kon worden met pa, ma, 
broertjes en zusjes.
Nadat Leo het Glop had verlaten om de branding te ervaren (Noordwestenwind = hoge golven en veel branding) 
begonnen er ineens mezen in het terrein te verschijnen. Mogelijk geholpen door een jagende Sperwer, werden er daar 
een aantal van gevangen.
Eergisteren had Leo een vrouwtje Wielewaal in het terrein gehoord. Vandaag zag Kees een mannetje Wielewaal 
rondvliegen. Maar vangen: ho maar.
Vandaag verscheen er aan de ringtafel een uitzondering op de regel die onze hypothese van gisteen (slachtoffers onder 
de jonge Tjiftjaffen en Fitissen van de zware hagelbui) moet bevestigen. We vingen namelijk een door ons voor de 
hagelbui geringde jonge Tjiftjaf terug. Voor de rest lijkt onze hypothese nog steeds juist, want voor de rest vingen we geen 
geringde Tjiftjaffen en Fitissen meer.
Gisteren hadden we met de avondronde een ‘opleving’. Vandaag was er sprake van een ‘afleving’. Maar, zoals een 
collega van ons placht te zeggen: nul is ook een getal 
watertor (Hydrophilus piceus) tegen het net van sectie 7. Dat hadden wij hier nog niet meegemaakt.

N.B. Niet voor de website:
Vandaag het eerste net van sectie 5 (7 meter) vervangen. Het eerste net van sectie 3 is ook gaar en behoeft vervanging. 
Omdat we geen 10 meter net kunnen vinden, maar wel een 9 meter net, willen we de sectie 3 op 2 laten aansluiten (nu zit 
er een kleine overlap), waardoor de netopstelling vanaf de Ebel-brug een stukje later begint. Het hierdoor ontstane ‘gat’ in 
de opstelling wordt o.i. afdoende afgedekt door het losse netje haaks op de Ebel-brug.

Van tot: Aanwezig:

maandag 29 augustus 2016Nieuw: 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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Qua vogels was het minder, alhoewel we wel leuke soor-
ten vingen als Bonte Vliegenvanger, Braamsluiper en 
Grasmus.
We hadden vanochtend in ieder geval ruimschoots de 
tijd om de secties 0, 3, 4, 5 en 8 op te snoeien. Het riet 
en de struiken waren namelijk alweer behoorlijk ge-
groeid en hingen bij dauw en/of regen aardig tegen de 
netten aan.
De Wielewaal bleef net als gisteren ook vandaag hoog 
op de verwachtingenlijst staan, zeker omdat we hem/
haar weer een keer hoorde roepen. Meer dan een ver-
wachting mocht het helaas (nog) niet worden.
Over de middag valt niets te vertellen, behalve dat we 
één verse Roodborst hebben gevangen en dat de ‘Huis-
haas’ (Lepus europaeus domestica) het terrein in sectie 
6 aan het verkennen was. Aan het einde van de dag 

hing er nog een adulte Ransuil in 
het grofmazige net.
Tot zover vandaag. Met een beetje 
mazzel eten we morgen gebak. Leo 
is namelijk nog zeven vogels van de 
10.000-ste (!!!!) verwijderd. Dat zou 
toch moeten kunnen lukken.
Groet, Kees en Leo

Woensdag 31 augustus 2016
Mijlpaal
Vandaag stond bij ons in het teken 
van de 10.000-ste vogel die door Leo 
Oudejans is ‘verwerkt’ sinds zijn aan-
treden als lid van de ringgroep VRS 
Schiermonnikoog. Het betrof een 
Zwartkop, de door Leo de meest ge-
vangen soort. In zijn carrière bij de 

VRS heeft Leo tot op heden 1384 Zwartkoppen in handen gehad. De vanglijst van Leo bestaat inmiddels 
uit 75 soorten vogels, met zoals gezegd de Zwartkop als meest gevangen vogel.
Op de vanglijst prijkt ook een fors aantal soorten waarvan slechts één exemplaar is gevangen. Binnen 

vogelend Nederland berucht is uiter-
aard de Goudlijster (uit 2004). Maar 
ook de Velduil is een niet alledaagse 
soort voor de meeste ringers. We 
hebben op een passende wijze bij 
deze mijlpaal stil gestaan.
Het was vandaag prachtig zomerweer 
met weinig wind. We hadden dan ook 
totaal geen last van blad in de net-
ten. De netten hingen keurig stil. De 
eerste rondes vingen we uitsluitend 
verse vogels, waaronder een Gras-
mus.
Rond de excursie vielen de vangsten 
praktisch stil. Met veel ‘hangen en 
wurgen’ hebben we de vijf adulte ex-
cursiegangers toch nog drie vogels 
kunnen presenteren, te weten een 
Kleine Barmsijs, een Bonte Vliegen-
vanger en een Vink.
De verwachte avondopleving bleef 

Dagvangst van 30 08 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Boerenzwaluw 2 2
Bonte vliegenvanger 2 2
Braamsluiper 1 1
Fitis 6 6
Grasmus 2 2
Groenling 1 1
Kleine barmsijs 1 1
Pimpelmees 2 2
Ransuil 1 1
Roodborst 13 4
Tjiftjaf 4 4
Vink 1 1
Winterkoning 1 1

Totaal: 24 4

Aantal soorten: 13

Dagverslag

28

6:30 21:15 Leo & Emmie; Kees & Annemieke

Tja, wat moet je over zo’n vangdag in het verslag schrijven. De ochtend begon tamelijk windstil en onbewolkt. Door het 
zonnetje liep de temperatuur al snel op naar lekkere waarden.
Qua vogels was het minder, alhoewel we wel leuke soorten vingen als Bonte Vliegenvanger, Braamsluiper en Grasmus. 
We hadden vanochtend in ieder geval ruimschoots de tijd om de secties 0, 3, 4, 5 en 8 op te snoeien. Het riet en de 
struiken waren namelijk alweer behoorlijk gegroeid en hingen bij dauw en/of regen aardig tegen de netten aan.
De Wielewaal bleef net als gisteren ook vandaag hoog op de verwachtingenlijst staan, zeker omdat we hem/haar weer 
een keer hoorde roepen. Meer dan een verwachting mocht het helaas (nog) niet worden. 
Over de middag valt niets te vertellen, behalve dat we 1 verse Roodborst hebben gevangen en dat de ‘Huishaas’ (Lepus 
europaeus domestica) het terrein in sectie 6 aan het verkennen was. Aan het einde van de dag hing er nog een adulte 
Ransuil in het grofmazige net.
Tot zover vandaag. Met een beetje mazzel eten we morgen gebak. Leo is namelijk nog 7 vogels van de 10.000e  (!!!!) 
verwijderd. Dat zou toch moeten kunnen lukken.

Van tot: Aanwezig:

woensdag 31 augustus 2016Nieuw: 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 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Bonte vliegenvanger 1 1
Fitis 2 2
Grasmus 1 1
Heggemus 2 2
Kleine barmsijs 21 3
Kleine karekiet 1 1
Koolmees 13 4
Pimpelmees 1 1
Roodborst 23 5
Sperwer 1 1
Staartmees 3 3
Tjiftjaf 46 10
Tuinfluiter 1 1
Vink 2 2
Winterkoning 2 2
Zwartkop 5 5

Totaal: 32 12

Aantal soorten: 16

Dagverslag

44

6:30 21:15 Leo & Emmie, Kees & Annemieke.

Vandaag stond bij ons in het teken van de 10.000ste vogel die door Leo Oudejans is ‘verwerkt’ sinds zijn aantreden als lid 
van de ringgroep VRS Schiermonnikoog. Het betrof een Zwartkop, de door Leo de meest gevangen soort. In zijn carrière 
bij de VRS heeft Leo tot op heden 1384 Zwartkoppen in handen gehad. De vanglijst van Leo bestaat inmiddels uit 75 
soorten vogels, met zoals gezegd de Zwartkop als meest gevangen vogel. Op de vanglijst prijkt ook een fors aantal 
soorten waarvan slechts 1 exemplaar is gevangen. Binnen vogelend Nederland berucht is uiteraard de Goudlijster (uit 
2004). Maar ook de Velduil is een niet alledaagse soort voor de meeste ringers. We hebben op een passende wijze bij 
deze mijlpaal stil gestaan.
Het was vandaag prachtig zomerweer met weinig wind. We hadden dan ook totaal geen last van blad in de netten. De 
netten hingen keurig stil. De eerste rondes vingen we uitsluitend verse vogels, waaronder een Grasmus. Rond de 
excursie vielen de vangsten praktisch stil. Met veel ‘hangen en wurgen’ hebben we de 5 adulte excursiegangers toch nog 
drie vogels kunnen presenteren, te weten een Kleine Barmsijs, een Bonte Vliegenvanger en een Vink.
De verwachte avondopleving bleef tot onze verrassing (en teleurstelling) volledig achterwege. Slechts 1 vogel liet zich 
vangen, zij het met moeite. Het betrof echter wel een ongeringde 1 Kj vrouw Sperwer. Zij hing in het fijnmazige net van 
sectie 6 (natuurlijk aan de andere kant van het net), wist daar uit te komen, vloog naar het schapenraster, waar een 
poging om haar te pakken mislukte, en vloog uiteindelijk langs en in het grofmazige net. Pas daar kon zij worden 
gezekerd in het net.
Vandaag was er geen waarneming van een Wielewaal. Nou en?, zult u denken. Toch is dat het vermelden waard, omdat 
de eerdere waarnemingen van een Wielewaal van gisteren en eergisteren een verscherping van het fenologierecord 
hebben opgeleverd. Nog niet eerder was er zo laat in het seizoen een waarneming van een Wielewaal op 
Schiermonnikoog. Het vorige record stond op 25 augustus (1990). Morgen gaan we proberen dat record nog scherper te 
zetten, het liefst met een vangst van een (buitenlandse) Wielewaal. Tja, je moet je aspiraties hoog inzetten 

Van tot: Aanwezig:

woensdag 31 augustus 2016Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

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

Totaal:alle vangsten van deze soort
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tot onze verrassing (en te-
leurstelling) volledig achter-
wege. Slechts één vogel liet 
zich vangen, zij het met 
moeite. Het betrof echter 
wel een ongeringde eerste 
kalenderjaar vrouw Sper
wer. Zij hing in het fijnma-
zige net van sectie 6 (na-
tuurlijk aan de andere kant 
van het net), wist daar uit 
te komen, vloog naar het 
schapenraster, waar een 
poging om haar te pakken 
mislukte, en vloog uiteinde-
lijk langs en in het grofma-
zige net. Pas daar kon zij 
worden gezekerd in het net.

Vandaag was er geen waarneming van een Wielewaal. Nou en? zult u denken. Toch is dat het vermelden 
waard, omdat de eerdere waarnemingen van een Wielewaal van gisteren en eergisteren een verscher-
ping van het fenologierecord hebben opgeleverd. Nog niet eerder was er zo laat in het seizoen een 
waarneming van een Wielewaal op Schiermonnikoog. Het vorige record stond op 25 augustus (1990). 
Morgen gaan we proberen dat record nog scherper te zetten, het liefst met een vangst van een (buiten-
landse) Wielewaal. Tja, je moet je aspiraties hoog inzetten.
Groet, Kees en Leo

Donderdag 1 september 2016
Druppelgewijs
De dag begon bewolkt en met een 
verse Zanglijster en een verse Rood-
borst in sectie 2 steeg onze verwach-
ting over de rest van de ronde. Onze 
verwachting werd echter niet be-
waarheid. Met inbegrip van de twee-
de ronde werden 9 vogels ‘opge-
haald’. Daarna viel het stil, totdat we 
vervolgens rond 10:00 uur een drie-
tal opmerkelijke vangsten deden. Een 
(behoorlijk vermagerde) eerste ka-
lenderjaar vrouw Tapuit in sectie 8 
(!) en een eerste kalenderjaar Riet-
zanger vlak naast een adulte vrouw 
Boerenzwaluw in de korte sectie 5 
(!). Daar hadden we ze dus niet ver-
wacht.
Tegen 10:00 uur brak de zon al weer door en de rest van de dag bleef het afwisselend bewolkt of zonnig 
met een aangename temperatuur van circa 20°C. Goede vangcondities dus.
De ochtend druppelde het een beetje door. Daarna werd het akelig stil in het Glop. Pas tegen 17:00 uur 
begonnen de vangsten weer een beetje te ‘druppelen’, maar vermeldenswaardig is het niet.
De dag werd afgesloten met een eerste kalenderjaar Houtsnip in de onderste baan van het fijnmazige 
net in sectie 6. Dat was onze eerste vogel van de afgelopen anderhalve week in de fijnmazige netten 
van die sectie.
Morgen is het alweer onze laatste volle vangdag, voordat we het stokje zaterdag overdragen aan Kees 
en Symen. Zij zijn al op het eiland om het Calidris vangweekend voor te bereiden.
Groet, Kees en Leo

Vrijdag 2 september 2016
Belgische barmsijs
Het was (relatief) koud vanochtend, met al snel een matige wind, die in de loop van de dag verder aan-

Dagvangst van 01 09 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Boerenzwaluw 1 1
Fitis 1 1
Heggemus 1 1
Houtsnip 1 1
Kleine barmsijs 11 2
Pimpelmees 3 3
Rietzanger 1 1
Roodborst 33 6
Tapuit 1 1
Tjiftjaf 45 9
Winterkoning 2 2
Zanglijster 1 1
Zwartkop 2 2

Totaal: 17 14

Aantal soorten: 13

Dagverslag

31

6:45 21:00 Leo & Emmie; Kees & Annemieke

De dag begon bewolkt en met een verse Zanglijster en een verse Roodborst in sectie 2 steeg onze verwachting over de 
rest van de ronde. Onze verwachting werd echter niet bewaarheid. Met inbegrip van de tweede ronde werden 9 vogels 
‘opgehaald’. Daarna viel het stil, totdat we vervolgens rond 10.00 uur een drietal opmerkelijke vangsten deden. Een 
(behoorlijk vermagerde) 1 Kj vrouw Tapuit in sectie 8 (!) en een 1Kj Rietzanger vlak naast een adulte vrouw 
Boerenzwaluw in de korte sectie 5 (!). Daar hadden we ze dus niet verwacht.
Tegen 10.00 uur brak de zon al weer door en de rest van de dag bleef het afwisselend bewolkt / zonnig met een 
aangename temperatuur van circa 20 graden. Goede vangcondities dus. De ochtend druppelde het een beetje door. 
Daarna werd het akelig stil in het Glop. Pas tegen 17.00 uur begonnen de vangsten weer een beetje te ‘druppelen’, maar 
vermeldenswaardig is het niet. De dag werd afgesloten met een 1 Kj Houtsnip in de onderste baan van het fijnmazige net 
in sectie 6. Dat was onze eerste vogel van de afgelopen anderhalve week in de fijnmazige netten van die sectie.
Morgen is het alweer onze laatste volle vangdag, voordat we het stokje zaterdag overdragen aan Kees en Symen. Zij zijn 
al op het eiland om het Calidris vangweekend voor te bereiden.

Van tot: Aanwezig:

donderdag 1 september 2016Nieuw: 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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trok en vlageriger werd. Het bleef 
een overwegend droge en bewolkte 
dag. Toch hebben we af en toe een 
paar lichte miezerbuitjes gehad.
Over de vangsten valt weinig te ver-
tellen. Vanaf de eerste ronde drup-
pelde het door tot het begin van de 
middag. De teller stond toen op 15 
vogels. De daaropvolgende ronde 
bracht een meer dan verdubbeling. 
In sectie 2, verspreid over slechts 
twee netjes, hingen zestien vogels op 
ons te wachten, hoofdzakelijk Mees, 
maar ook Tjiftjaf, Fitis en Tuinfluiter. 
De aanwezige Staartmezen bleven 
echter hoog in de bomen.
Na deze voor onze begrippen mega-

ronde viel het voor de rest van de dag weer compleet terug. Nulrondes of daaromtrent waren ons deel. 
In zo’n soort ronde wachte ons een verrassing, te weten een adulte vrouw Kleine Barmsijs met een ring 
uit België.
De boven het Glop jagende Sperwer mochten we vandaag helaas niet verschalken. In de sloot langs de 
toegangsweg naar het veldlab vertoefde geruime tijd een eerste kalenderjaar Blauwe Reiger.
De gehele dag werden we gezelschap gehouden door twee mensen van de VU, die voorbereidingen trof-
fen voor een onderzoek naar de relatie en interactie tussen camouflage van prooidieren en het leer-
gedrag van vogels. Naar verwachting zal hun feitelijke onderzoek gedurende de komende winterperiode 
gaan plaatsvinden. Enige afstemming met ons eigen jaarlijkse terreinonderhoud is dan wellicht gewenst.
Waarnemingen: een wiekelende Buizerd, Huiszwaluwen en een Gierzwaluw. 
Groet, Kees en Leo

Week 36

Zaterdag 3 september 2016
Wisseldag
Vlak voor het ochtendkrieken viel 
nog een verwacht buitje. Deze bracht 
slechts 0,5 mm. in de regenmeter. 
Daarna beleefden we een ochtend 
met brekenede bewolking en na ne-
genen pas een opstekend windje uit 
zuidwest. Normaal gesproken ge-
beurt er op een wisseldag altijd wel 
iets bijzonders. Zo ook nu: we vingen 
namelijk slechts twee verse vogels 
en zes retourtjes. Maar: we gaan nu 
ons laatste rondje lopen voordat de 
overdracht plaatsvindt. 
De rest van de dag verloopt ook erg 
rustig. Een mezengolfje om 16:30 
was zeer welkom, want verdubbelde 
het dagtotaal.
Kees en Symen.

Zondag 4 september 2016
Helaas geen fall!
Ons leek gisteravond de weerssitu-
atie ideaal voor een fall: mooi frontje 
over de Noordzee, waardoor elke 
zangvogel wel zou moeten uitwijken 

Dagvangst van 03 09 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Fitis 1 1
Heggemus 1 1
Kleine barmsijs 21 3
Kleine karekiet 1 1
Koolmees 11 2
Pimpelmees 61 7
Roodborst 42 6
Tjiftjaf 44 8
Winterkoning 1 1
Zwartkop 1 1

Totaal: 11 20

Aantal soorten: 10

Dagverslag

31

6:45 20:00 Leo & Emmie; Kees & Annemieke; opgevolgd door Kees en Symen

Vlak voor het ochtendkrieken viel nog een verwacht buitje. Deze bracht slechts 0,5 mm. in de regenmeter. Daarna 
beleefden we een ochtend met brekenede bewolking en pas na negenen pas een opstekend windje uit Zuidwest. 
Normaal gesproken gebeurt er op een wisseldag altijd wel iets bijzonders. Zo ook nu: we vingen namelijk slechts 2 verse 
vogels en 6 retourtjes. Maar: we gaan nu ons laatste rondje lopen voordat de overdracht plaatsvindt. 
De rest van de dag verloopt ook erg rustig. Een mezengolfje om half vijf was zeer welkom, want verdubbelde het 
dagtotaal. Vanwege gestage regen en zeer slechte weersverwachtingen voor morgen ochtend hebben we om 8 uur de 
netten gesloten
Groet van Leo, Kees, Kees en Symen.

Van tot: Aanwezig:

zaterdag 3 september 2016Nieuw: 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 09 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Boerenzwaluw 1 1
Bonte vliegenvanger 1 1
Boompieper 1 1
Fitis 1 1
Kleine karekiet 1 1
Pimpelmees 1 1
Roodborst 1 1
Tjiftjaf 21 3
Tuinfluiter 1 1
Vink 1 1
Winterkoning 1 1
Zwartkop 1 1

Totaal: 9 5

Aantal soorten: 12

Dagverslag

14

#### 21:00 Kees en Symen

Helaas geen fall!

Ons leek gisteravond de weerssituatie ideaal voor een fall: mooi frontje over de Noordzee, waardoor elke zangvogel wel 
zou moeten uitwijken naar Schiermonnikoog. Helaas bleek dat echter totaal niet aan de orde. Vanochtend was het Glop 
een stuk leger dan afgelopen dagen. 
Vanwege de regen hebben we de netten pas rond 12:00 uur weer open gezet. De regenmeter gaf 21 mm aan. Het eerste 
rondje was een nul-rondje, maar het rondje voor de excursie leverde gelukkig de eerste vogels op, zodat we de 9 
deelnemers vier verschillende soorten konden laten zien. Daarna duurde het ettelijke uren voordat we weer een vogel 
vingen. Pas tijdens de avond hadden we weer wat succes, met ondere een mooie Boompieper. 
Onderhoudsmatig zijn we begonnen met het ingraven van de geluidskabel en het sjouwwerk van de rallenkooien naar de 
betreffende bestemmingen in het vangterrein.

Van tot: Aanwezig:

zondag 4 september 2016Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

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

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 02 09 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Boerenzwaluw 1 1
Fitis 12 3
Groenling 1 1
Kleine barmsijs 21 1 4
Koolmees 14 5
Pimpelmees 36 9
Roodborst 12 3
Tjiftjaf 62 8
Tuinfluiter 1 1
Vink 1 1
Winterkoning 1 1
Zanglijster 2 2

Totaal: 22 16

Aantal soorten: 12

Dagverslag

1 39

6:30 21:15 Leo & Emmie; Kees & Annemieke

Het was (relatief) koud vanochtend, met al snel een matige wind, die in de loop van de dag verder aantrok en vlageriger 
werd. Het bleef een overwegend droge en bewolkte dag. Toch hebben we af en toe een paar lichte miezerbuitjes gehad.
Over de vangsten valt weinig te vertellen. Vanaf de eerste ronde druppelde het door tot het begin van de middag. De 
teller stond toen op 15 vogels. De daaropvolgende ronde bracht een meer dan verdubbeling. In sectie 2, verspreid over 
slechts 2 netjes, hingen 16 vogels op ons te wachten, hoofdzakelijk Mees, maar ook Tjiftjaf, Fitis en Tuinfluiter. De 
aanwezige Staartmezen bleven echter  hoog in de bomen.
Na deze voor onze begrippen megaronde viel het voor de rest van de dag weer compleet terug. O-rondes of daaromtrent 
waren ons deel. In zo’n soort ronde wachte ons een verrassing, te weten een adulte vrouw Kleine Barmsijs met een ring 
uit België.
De boven het Glop jagende Sperwer mochten we vandaag helaas niet verschalken.  In de sloot langs de toegangsweg 
naar het veldlab vertoefde geruime tijd een 1 Kj Blauwe Reiger.
De gehele dag werden we gezelschap gehouden door twee mensen van de VBU, die voorbereidingen troffen voor een 
onderzoek naar de relatie en interactie tussen camouflage van prooidieren en het leergedrag van vogels. Naar 
verwachting zal hun feitelijke onderzoek gedurende de komende winterperiode gaan plaatsvinden. Enige afstemming met 
ons eigen jaarlijkse terreinonderhoud is dan wellicht gewenst.
Waarnemingen: een wiekelende Buizerd, Huiszwaluwen en een Gierzwaluw.

N.B. niet voor de website:
- we hebben de laatste twee netten van sectie 4 vervangen door een 7 en een 9 meter Ecotone. De oude netten waren 
compleet gaar.

Van tot: Aanwezig:

vrijdag 2 september 2016Nieuw: 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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naar Schiermonnikoog. Helaas bleek dat echter totaal niet aan de orde. Vanochtend was het Glop een 
stuk leger dan de afgelopen dagen.
Vanwege de regen hebben we de netten pas rond 12:00 uur weer open gezet. De regenmeter gaf 21 
mm aan. Het eerste rondje was een nulrondje, maar het rondje voor de excursie leverde gelukkig de 
eerste vogels op, zodat we de negen deelnemers vier verschillende soorten konden laten zien.
Daarna duurde het ettelijke uren voordat we weer een vogel vingen. Pas tijdens de avond hadden we 
weer wat succes, met ondere een mooie Boompieper.
Groet van Leo, Kees, Kees en Symen

Maandag 5 september 2016
Misschien toch een beetje fall?
Er zijn opeens opvallend meer vogels 
in het Glop en we vangen de eerste 
rondjes ook vooral ongeringde vo-
gels. Misschien toch een beetje stu-
wing door het frontje van de afgelo-
pen anderhalve dag? Oorzaak maakt 
eigenlijk ook niet zoveel uit, we van-
gen de hele ochtend leuk door en dat 
is een stuk beter dan de afgelopen 
twee dagen.
Het aantal Gekraagde Roodstaar
ten is opvallend. Het is een typische 
begin-septembersoort, maar deze 
aantallen vangen we niet vaak meer 
tegenwoordig.
In de loop van de middag lopen de 
vangsten wat terug, maar aan het 
eind van de dag volgt een eindspurt 

van Boerenzwaluwen. Een grote groep zwaluwen foerageert rond het voormalige meteoveld en enkele 
jonge beesten laten zich vangen in de laatste netten van sectie vijf.
Al met al een prachtige vangdag voor begin september, hopelijk krijgen we hier nog een paar van.
Kees en Symen

Dinsdag 6 september 2016
Fitissen met trekvet
Het piekje aan Gekraagde Roodstaarten lijkt al-
weer voorbij, maar vandaag wel aardig wat Fitis-
sen met trekvet. Lichte aankomst dus.
Erg leuk was een eerstejaars Koekoek, tamelijk 
laat in het seizoen. Ook was de Tapuit een aange-
name verrassing. Verder een prachtige zonovergo-
ten dag met nauwelijks wind. 
Groet, Kees en Symen

Dagvangst van 05 09 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Boerenzwaluw 6 6
Bonte vliegenvanger 1 1
Fitis 7 7
Gekraagde roodstaart 6 6
Grauwe vliegenvanger 1 1
Heggemus 11 2
IJsvogel 1 1
Kleine barmsijs 1 1
Kleine karekiet 2 2
Koolmees 3 3
Pimpelmees 31 4
Roodborst 23 5
Staartmees 27 9
Tjiftjaf 44 8
Winterkoning 1 1
Zwartkop 5 5

Totaal: 46 16

Aantal soorten: 16

Dagverslag

62

6:30 21:00 Symen en Kees

Misschien toch een beetje fall?
Er zijn opeens opvallend meer vogels in het Glop en we vangen de eerste rondjes ook vooral ongeringde vogels. 
Misschien toch een beetje stuwing door het frontje van de afgelopen anderhalve dag? Oorzaak maakt eigenlijk ook niet 
zoveel uit, we vangen de hele ochtend leuk door en dat is een stuk beter dan de afgelopen twee dagen. Het aantal 
Gekraagde Roodstaarten is opvallend. Het is een typische begin-september soort, maar deze aantallen vangen we niet 
vaak meer tegenwoordig.
In de loop van de middag lopen de vangsten wat terug, maar aan het eind van de dag volgt een eindspurt van 
Boerenzwaluwen. Een grote groep zwaluwen foerageert rond het voormalige meteoveld en enkele jonge beesten laten 
zich vangen in de laatste netten van sectie vijf.
Al met al een prachtige vangdag voor begin september, hopelijk krijgen we hier nog een paar van.

Van tot: Aanwezig:

maandag 5 september 2016Nieuw: 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 7 september 2016
Gevarieerd dagje
vandaag een leuke palet aan vogels, 
echte begin-septembersoorten. Weer 
veel Fitissen die op het punt staan te 
vertrekken en het hoogtepunt vingen 
we na de avondschemering. Een eer-
stejaars mannetje Paapje. Er was 
geen animo voor de excursie vanmid-
dag.
Groeten uit het Glop, Kees en Sy-
men.

Donderdag 8 september 2016
Zwartkoppen
De dag begint heel aardig met een rondje van zo’n tien vogels, waarvan het merendeel Zwartkoppen. 
Vrijwel onmiddellijk na de eerste ronde valt het stil en sprokkelen we iedere ronde een paar vogels bijel-
kaar. Zwartkoppen blijven de boventoon voeren.
Geregeld hebben we een nulronde. Het is prachtig zomers weer. André Duiven neemt vanaf half vijf in 
de middag de honneurs waar, zodat Symen en Kees de zeer succesvolle Calidris-wadvangperiode, meer 
dan 420 vogels in drie nachten, kunnen afsluiten met het opruimen van de netten.
Enkele vermeldingswaardige zaken betreffen een terugvangst van een Kerkuil die niet door ons is ge-
ringd en de vangst van een Boomkruiper, altijd leuk.

Dagvangst van 06 09 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Bonte vliegenvanger 11 2
Fitis 218 20
Gekraagde roodstaart 2 2
Kleine karekiet 11 2
Koekoek 1 1
Pimpelmees 12 3
Roodborst 13 4
Tapuit 1 1
Tjiftjaf 15 6
Winterkoning 1 1
Zwartkop 6 6

Totaal: 40 8

Aantal soorten: 11

Dagverslag

48

6:30 20:30 Symen en Kees

Fitissen met trekvet

Het piekje aan Gekraagde Roodstaarten lijkt alweer voorbij, maar vandaag wel aardig wat Fitissen met trekvet. Lichte 
aankomst dus. Erg leuk was een eerstejaars Koekoek, tamelijk laat in het seizoen. Ook was de Tapuit een aangename 
verrassing. Verder een prachtige zonovergoten dag met nauwelijks wind. Onderhoudsmatig is er een flinke slag geslagen 
met het ingraven van de geluidskabel.

Groet,
Kees en Symen

Van tot: Aanwezig:

woensdag 7 september 2016Nieuw: 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 soortDagvangst van 08 09 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Boomkruiper 1 1
Fitis 3 3
Kerkuil 1 1
Pimpelmees 11 2
Roodborst 2 2
Tapuit 1 1
Tjiftjaf 34 1 8
Tuinfluiter 1 1
Vink 1 1
Winterkoning 1 1
Zwartkop 21 21

Totaal: 33 7

Aantal soorten: 11

Dagverslag

2 42

6:30 21:00 Kees, Symen en André Duiven

Zwartkoppen 

De dag begint heel aardig met een rondje van zo'n tien vogels, waarvan het merendeel Zwartkoppen. Vrijwel onmiddellijk 
na de eerste ronde valt het stil en sprokkelen we iedere ronde een paar vogels bijelkaar. Zwartkoppen blijven de 
boventoon voeren. Geregeld hebben we een nul-ronde. Het is prachtig zomers weer. André Duiven neemt vanaf half vijf 
in de middag de honeurs waar, zodat Symen en Kees de zeer succesvolle Calidris wadvangperiode, meer dan 420 vogels 
in drie nachten, kunnen afsluiten met het opruimen van de netten.
Enkele vermeldingswaardige zaken betreffen een terugvangst van een Kerkuil die niet door ons is geringd en de vangst 
van een Boomkruiper, altijd leuk.
Rond de ringerstafel verblijft enige tijd een groepje Goudhaantjes en zien we overvliegende Kruisbekken. Op de kwelder 
bij de monding van de derde slenk zit al drie dagen een Zwarte Ooievaar.

Groeten vanuit het Glop!

Van tot: Aanwezig:

vrijdag 9 september 2016Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

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

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 07 09 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Bonte vliegenvanger 1 1
Fitis 214 16
Gekraagde roodstaart 2 2
Koolmees 3 3
Merel 1 1
Paapje 1 1
Pimpelmees 32 5
Roodborst 13 4
Tjiftjaf 52 7
Tuinfluiter 12 3
Winterkoning 21 3
Zwartkop 8 8

Totaal: 40 14

Aantal soorten: 12

Dagverslag

54

6:30 21:00 Oscar Verhoeven, Kees Oosterbeek en Symen Deuzeman

Gevarieerd dagje

vandaag een leuke palet aan vogels, echte begin september-soorten. Weer veel Fitissen die op het punt staan te 
vertrekken en het hoogtepunt vingen we na de avondschemering. Een eerstejaars mannetje Paapje. Er was geen animo 
voor de excursie vanmiddag. 
De rallenkooi bij sectie 3 is geplaatst.

Groeten uit het Glop!

Van tot: Aanwezig:

woensdag 7 september 2016Nieuw: 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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Rond de ringerstafel verblijft enige tijd een groepje Goudhaantjes en zien we overvliegende Kruisbek-
ken. Op de kwelder bij de monding van de derde slenk zit al drie dagen een Zwarte Ooievaar.
Groeten vanuit het Glop, Kees en Symen

Vrijdag 9 september 2016
Dramatische terugval
‘s Ochtends horen we nog enkele 
roepende en zingende Tjiftjaffen in 
het terrein, maar vanaf een uur of elf 
wordt het doodstil in het Glop. De 
vangsten laten hetzelfde patroon 
zien. De vogels zijn op het moment 
even op en verdwenen.
Tevens geen enkel noemenswaardig 
hoogtepunt op vanggebied te mel-
den, of dit moet de eigen terug-
vangst zijn van een Houtsnip. De 
avondpiek levert ons gelukkig nog 
vijf vogels op. Morgen nieuwe kansen 
voor de aflossing!
Groeten vanuit het Glop, Kees en Symen

Week 37

Zaterdag 10 september 2016
Wisseldag
Kees en Symen hadden voor de over-
dracht al hetzelfde aantal als gister. 
Daarna rondjes van nul tot twee vo-
gels, plus een einde-van-de-middag-
begin-van-de-avond-oplevinkje (drie 
keer woordwaarde). In die laatste 
werd een van de Graspiepers van 
vanochtend merkwaardigerwijs terug-
gevangen in sectie 7.
Groet, André en Jos c.s.

Zondag 11 september 2016
Indian summer
Vandaag zijn er weinig bijzonderhe-
den te melden. Het eerste rondje 
was redelijk, daarna werd het sprok-
kelen. Er waren geen excursiebelang-
stellenden (te mooi weer). De Kleine 
Barmsijs met kwekersring die in au-
gustus al eens was gevangen vingen 
we weer terug.
Groet, André, Kees, Jos en Ingrid

Dagvangst van 09 09 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Bonte vliegenvanger 1 1
Fitis 1 1
Houtsnip 1 1
Kleine barmsijs 1 1
Kleine karekiet 1 1
Koolmees 12 3
Pimpelmees 1 1
Roodborst 1 1
Tapuit 1 1
Tjiftjaf 5 5
Zwartkop 3 3

Totaal: 13 6

Aantal soorten: 11

Dagverslag

19

6:00 21:00 Symen en Kees

Dramatische terugval.

's Ochtends horen we nog enkele roepende en zingende Tjiftjaffen in het terrein, maar vanaf een uur of 11 wordt het 
doodstil in het Glop. De vangsten laten hetzelfde patroon zien. De vogels zijn op het moment even op en verdwenen. 
Tevens geen enkel noemenswaardig hoogtepunt op vanggebied te melden, of dit moet de eigen terugvangst zijn van een 
Houtsnip. De avondpiek levert ons gelukkig nog vijf vogels op. Morgen nieuwe kansen voor de aflossing!

Groeten vanuit het Glop!

Van tot: Aanwezig:

vrijdag 9 september 2016Nieuw: 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 11 09 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Boerenzwaluw 2 2
Bonte vliegenvanger 1 1
Braamsluiper 1
Graspieper 1 1
Heggemus 2 2
Kleine barmsijs 1 1
Pimpelmees 16 7
Roodborst 1 1
Tjiftjaf 48 12
Tuinfluiter 1 1
Vink 1 1
Zwartkop 7 7

Totaal: 26 10

Aantal soorten: 12

Dagverslag

37

7:00 21:00 Jos, Ingrid & Kees Verhoef

Indian summer
Vandaag zijn er weinig bijzonderheden te melden. Het eerste rondje was redelijk, daarna werd het sprokkelen. Er waren 
geen excursiebelangstellenden (te mooi weer). De kleine barmsijs met kwekersring die in augustus al eens was gevangen 
vingen we weer terug. 
Groet, André, Kees, Jos en Ingrid

Van tot: Aanwezig:

maandag 12 september 2016Nieuw: 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 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Bonte vliegenvanger 1 1
Fitis 4 4
Graspieper 12 3
Kleine barmsijs 11 2
Kleine karekiet 1 1
Koolmees 1 1
Merel 1 1
Pimpelmees 2 2
Roodborst 2 2
Staartmees 2 2
Tjiftjaf 63 9
Tuinfluiter 1 1
Vink 1 1
Winterkoning 11 2
Zwartkop 9 9

Totaal: 29 12

Aantal soorten: 15

Dagverslag

41

6:00 Symen en Kees; André, Jos, Ingrid & Kees V en

Wisseldag

Kees en Symen hadden voor de overdracht al hetzelfde aantal als gister. Daarna rondjes van 0-2, plus een 
eindevandemiddagbeginvandeavondoplevinkje (3 x woordwaarde). In die laatste werd een van de Graspiepers van 
vanochtend merkwaardigerwijs teruggevangen in sectie 7.
Groet, André en Jos c.s.

Van tot: Aanwezig:

zaterdag 10 september 2016Nieuw: 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 12 september 2016
Weer een Kerkuil Niet Van Ons
De eerste ronde begon behalve met 
een redelijk aantal zangvogels met 
een NVO-Kerkuil. Verder was het 
vandaag strandweer met max 26°C. 
Niettemin nog 41 vogeltjes bijeen-
geraapt.
Vanochtend om 7:00 vloog er ook 
een grotere vleermuis voor het veld-
lab (en hing ook even een seconde 
aan de gevel). Cynthia Borras (Na-
tuurmonumenten) meldde dat er bij 
de Berkenplas en de Marlijn vleer-
muizen op het terras waren gevon-
den (Ruige Dwergvleermuis en 
Tweekeurige Vleermuis). 
De dag eindigt met totale bladstilte.
Groet, André en Jos c.s.

Dinsdag 13 september 2016
Tropenkoorts houdt aan
De ochtend begint iets nevelig maar 
dat is gauw over. Redelijk eerste 
rondje met wat verse Zwartkoppen. 
Verder weinig verschil met gisteren.
Wel wordt het nog warmer, met 
maximumtemperatuur van bijna 
30°C. ‘September is de nieuwe juni’, 
las ik gister in het AD, qua zonuren 
dan.
De late avondronde in t-shirt bij een 
zacht oostenbriesje.
Groet, André en Jos c.s.

Woensdag 14 september 2016
Kan het niet wat streepjes minder?
Deze knotsgekke warmte houdt nog 
aan. Dankzij een lekker zuidoostertje 
is het echter nog wel uit te houden. 
We vangen evengoed nog iets beter 
dan de dagen hiervoor. Zwartkoppen 
vormen natuurlijk de hoofdmoot, met 
Sprinkhaanzanger en Tuinfluiter als re-
latieve laatkomertjes. Drinkers zijn er 
ook bij de laatste miniplasjes in de 
sloot, waaronder Kleine Barmsijs juve-
nielen.
In de avond valt de wind weer hele-
maal weg.
Groet, André en Jos c.s.

Donderdag 15 september 2016
Horrormossel
Is het een teek...? Is het een gezwel...??? Nee, het is de horrormossel!!
Een jong mannetje Zwartkop bleek wel een heel opmerkelijke verstekeling met zich mee te dragen. 
Aan een teen had zich blijkbaar op enig moment, tijdens badderen of zo, een klein tweekleppig schelpje 
vastgeklemd. De schelp bevatte geen levende mollusk meer maar zat nog steeds dicht. Het uiteinde van 
de afgeklemde teen was afgestorven, zo bleek na het verwijderen van het schelpje.

Dagvangst van 12 09 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Goudhaantje 1 1
Kerkuil 1 1
Kleine barmsijs 1 1
Kleine karekiet 1 1
Merel 1 1
Pimpelmees 2 2
Roodborst 26 8
Tjiftjaf 36 9
Zanglijster 1 1
Zwartkop 16 16

Totaal: 31 9

Aantal soorten: 10

Dagverslag

1 41

7:00 21:00 André, Jos, Ingrid & Kees Verhoef

Weer een Kerkuil NVO
De eerste ronde begon behalve met een redelijk aantal zangvogels met een NVO-Kerkuil. Verder was het vandaag 
strandweer met max 26 graden. . . Niettemin nog 41 vogeltjes bijeengeraapt.
Vanochtend om 7 uur vloog er ook een grotere vleermuis voor het veldlab (en hing ook even een seconde aan de gevel). 
Cynthia Borras (NM) meldde dat er bij de Berkenplas en de Marlijn vleermuizen op het terras waren gevonden (ruige 
dwergvleermuis en tweekeurige vleermuis).
De dag eindigt met totale bladstilte.
Groet, A en J c.s.

Van tot: Aanwezig:

dinsdag 13 september 2016Nieuw: 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 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Boerenzwaluw 1 1
Fitis 13 4
Koolmees 4 4
Pimpelmees 1 1
Roodborst 22 4
Tjiftjaf 3 3
Vink 3 3
Winterkoning 3 3
Zwartkop 26 26

Totaal: 43 6

Aantal soorten: 9

Dagverslag

49

7:00 21:00 André, Jos, Ingrid & Kees Verhoef

Tropenkoorts houdt aan
De ochtend begint iets nevelig maar dat is gauw over. Redelijk eerste rondje met wat verse Zwartkoppen. Verder weinig 
verschil met gisteren. Wel wordt het nog warmer, met maximumtemperatuur van bijna 30 graden. 'September is de 
nieuwe juni', las ik gister in het AD. . . qua zonuren dan.
De late avondronde in t-shirt bij een zacht oostenbriesje.
De dag eindigt met totale bladstilte.
Groet, A en J c.s.

Van tot: Aanwezig:

woensdag 14 september 2016Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

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

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 14 09 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Bonte vliegenvanger 11 2
Fitis 2 2
Kleine barmsijs 1 1
Kleine karekiet 1 1
Koolmees 17 8
Pimpelmees 13 4
Roodborst 18 9
Sprinkhaanrietzanger 1 1
Tjiftjaf 3 3
Tuinfluiter 2 2
Vernietigd 1
Winterkoning 1 1
Zanglijster 2 2
Zwartkop 31 31

Totaal: 61 6

Aantal soorten: 14

Dagverslag

68

7:00 21:00 André, Jos, Ingrid & Kees Verhoef

Kan het niet wat streepjes minder?
Deze knotsgekke warmte houdt nog aan. Dankzij een lekker zuidoostertje is het echter nog wel uit te houden. We vangen 
evengoed nog iets beter dan de dagen hiervoor. Zwartkoppen vormen natuurlijk de hoofdmoot, met Sprinkhaanzanger en 
Tuinfluiter als relatieve laatkomertjes. Drinkers zijn er ook bij de laatste miniplasjes in de sloot, waaronder Kleine Barmsijs 
juvenielen.
In de avond valt de wind weer helemaal weg.
Groet, A en J c.s.

Van tot: Aanwezig:

vrijdag 7 oktober 2016Nieuw: 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



29

Het is vandaag minder warm, max 
27°C, en er waait een stevige ooster, 
oost 5. Pas als het donker is valt de 
wind weer helemaal weg, pas later in de avond is het weer zuidoost 2.
Ook de eerste twee Waterrallen vandaag!
Groet, André en Jos c.s.

Vrijdag 16 september 2016
Terug naar normaal
De hitte is weg. De wind was eerste 
nog zuidoost maar draaide na de eer-
ste ronde en een bui naar zuidwest. 
De rest van de dag was het droog.
Het druppelde nog weer geinig door 
met de ene nieuwe weeksoort na de 
andere: Spotvogel, Gekraagde Rood-
staart, Grauwe Vliegenvanger, Gras-
mus... bijna een typisch augustus-
beeld.
De eerste Sijs liet zich horen en er 
vloog een Grote Gele Kwikstaart over.
Het was een mooi weekje met on-
waarschijnlijke temperaturen en min-
stens vier dagen achter elkaar totaal 
onbewolkt; dat laatste lijkt me ook 
een novum voor Schiermonnikoog (? Ik heb het in elk geval nooit meegemaakt).
Groet, André en Jos c.s.

Week 38

Sneon 17 septimber 2016
It sil weer heve and it giet weer oan!
De ochtend begint windstil en licht 
nevelig. André Duiven en de Friesche 
Ploeg nemen de ringtang over. Het-
geen is geschied. De dag keutelt op 
de inmiddels vertrouwde manier ver-
der, zonder dat er uitzonderlijke 
vangsten worden gedaan. Enig ge-
snuffel in de database leert ons dat 
er dit jaar in deze periode per dag 
gemiddeld zo’n tien (10!) vogels 

Dagvangst van 15 09 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Braamsluiper 1 1
Fitis 3 3
Heggemus 1 1
Kleine barmsijs 2 2
Kleine karekiet 1 1
Merel 3 3
Pimpelmees 13 4
Roodborst 1 1
Tjiftjaf 23 5
Vink 1 1
Waterral 2 2
Winterkoning 1 1
Zanglijster 2 2
Zwartkop 131 32

Totaal: 52 7

Aantal soorten: 14

Dagverslag

59

7:00 21:00 André, Jos, Ingrid & Kees Verhoef

Horrormossel
Is het een teek. . .? Is het een gezwel. . .???? Nee, het is de horrormossel!!
Een jong mannetje Zwartkop bleek wel een heel opmerkelijke verstekeling met zich mee te dragen. Aan een teen had 
zich blijkbaar op enig moment, tijdens badderen of zo, een klein tweekleppig schelpje vastgeklemd. De schelp bevatte 
geen levende mollusk meer maar zat nog steeds dicht. Het uiteinde van de afgeklemde teen was afgestorven, zo bleek 
na het verwijderen van het schelpje.
Het is vandaag minder warm, 27 graden max, en er waait een stevige ooster, oost 5. Pas als het donker is valt de wind 
weer helemaal weg, pas later in de avond is het weer zuidoost 2.
Ook de eerste twee Waterrallen vandaag!
Groet, A an J c.s.

Van tot: Aanwezig:

vrijdag 16 september 2016Nieuw: 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 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Fitis 4 4
Gekraagde roodstaart 1 1
Grasmus 2 2
Grauwe vliegenvanger 1 1
Kleine karekiet 2 2
Koolmees 11 2
Pimpelmees 1 1
Roodborst 31 4
Spotvogel 1 1
Tjiftjaf 22 4
Winterkoning 1 1
Zanglijster 1 1
Zwartkop 127 28

Totaal: 44 8

Aantal soorten: 13

Dagverslag

52

7:00 21:00 André, Jos, Ingrid & Kees Verhoef

Terug naar normaal
De hitte is weg. De wind was eerste nog zuidoost maar draaide na de eerste ronde en een bui naar zuidwest. De rest van 
de dag was het droog
Het druppelde nog weer geinig door met de ene nieuwe weeksoort na de andere: Spotvogel, Gekraagde Roodstaart, 
Grauwe Vliegenvanger, Grasmus… bijna een typisch augustus-beeld.
De eerste Sijs liet zich horen en er vloog een Grote Gele Kwikstaart over.
Het was een mooi weekje met onwaarschijnlijke temperaturen en minstens vier dagen achter elkaar totaal onbewolkt; dat 
laatste lijkt me ook een novum voor Schiermonnikoog (? Ik heb het in elk geval nooit meegemaakt).

Niet voor de website: 
1. Rallenkooien bij sectie 3, 3/4 en 8 waren van de week al vangklaar en op scherp. Dat geldt m.i.v. vandaag ook voor het 
rallenplein. Het was ons overigens een raadsel hoe daar vorig jaar 4 opvangkooien stonden (was dat echt zo?)… de 
openingen ervoor ontbreken gewoon… Maar het is een mooi beschut geheel geworden met 4 leibanen en dus 3 kooien. 
Laat maar komen.
Qua leibanen is het toch een mix geworden maar dat maakt verder niet uit. We hebben trouwens 1 grote rol groen 
leibaangaas in tweeën gehakt; ze zijn anders domweg niet goed te tillen of te hanteren. In het veld aan elkaar zetten 
indien nodig is een fluitje van een cent. We hebben overigens vooral tie-wraps gebruikt (verkrijgbaar bij Dijkstra) en 
loodrechte wilgentenen als pinnen.
De kooi bij sectie 4/5 moet nog opgebouwd. Mocht daar nog onvoldoende liggen: onder de ONAD ligt nog leibaangaas.

2. Ook het rallengeluid is speelklaar. Dat was alleen een kwestie van de speaker ophangen bij sectie 7 en de door Henri 
al neergezette boel aansluiten; de grondkabel was al door Kees en Symen ingegraven. Mooi werk.

Groet, A en J c.s.

Van tot: Aanwezig:

vrijdag 16 september 2016Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

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

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 17 09 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Bonte vliegenvanger 1 1
Fitis 14 5
Heggemus 13 4
Houtduif 1 1
Houtsnip 1 1
Koolmees 1 1
Roodborst 21 3
Tjiftjaf 15 6
Winterkoning 1 1
Zanglijster 1 1
Zwartkop 233 35

Totaal: 51 8

Aantal soorten: 11

Dagverslag

59

7:15 21:00 André v L, Jos, Ingrid & Kees; André D. & de Friesche ploeg

It sil weer heve and it giet weer oan!

De ochtend begint windstil en licht nevelig. André Duiven en de Friesche Ploeg nemen de ringtang over. Hetgeen is 
geschied. De dag keutelt op de inmiddels vertrouwde manier verder, zonder dat er uitzonderlijke vangsten worden 
gedaan. Enig gesnuffel in de database leert ons dat er dit jaar in deze periode per dag gemiddeld zo'n tien (10!) vogels 
meer gevangen worden dan vorig jaar. Dat is leuk. Dat houdt ons bezig.

Zwartkop wordt het meest gevangen. Ruim 30 vogels van een grammetje of twintig is toch al gauw ruim een halve kilo! 
Vandaag wordt het gewicht van de vogels die we vangen flink opgestuwd door eerst een Houtduif te vangen en in de 
laatste dagronden een Houtsnip. Dat is toch driekwart kilo erbij met twee vogels en dat maakt deze anderszins normale 
dag een topper!

Van tot: Aanwezig:

zaterdag 17 september 2016Nieuw: 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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meer gevangen worden dan vorig jaar. Dat is leuk. Dat houdt ons bezig. Zwartkop wordt het meest ge-
vangen. Ruim 30 vogels van een grammetje of twintig is toch al gauw ruim een halve kilo! Vandaag 
wordt het gewicht van de vogels die we vangen flink opgestuwd door eerst een Houtduif te vangen en in 
de laatste dagronde een Houtsnip. Dat is toch driekwart kilo erbij met twee vogels en dat maakt deze 
anderszins normale dag een topper!
Groet, de Friese ploeg en André Duiven

Snein 18 septimber 2016
Ankomst en fertrek!
Op deze redelijk zonnige, maar iet-
wat winderige dag hebben we meer 
gevangen dan gisteren. Dat blijkt 
hem te zitten in een groter aantal 
Roodborst en Fitis, vooral de laatste 
werd in het één na laatste rondje 
veel aangetroffen, het aantal Zwart-
kop is beduidend minder, dus conclu-
deren wij dat die deels zijn vertrok-
ken en de Roodborst en Fitis afgelo-
pen nacht zijn aangekomen.
Het bos rond het Groene Glop gonst 
van de loofzangerlokroepjes, alleen 
nog geen Bladkoning.
Een Boompieper was een leuke krent 
in de pap vandaag en de excursie 
was met twintig personen ook goed 
bezocht. Harry de Hoofdringer kon al 
zijn verhalen kwijt aan de aandachtige gasten, waarvan er steeds meer laten weten dat ze hier al meer-
dere malen zijn geweest. Zelfs dat een jaarlijks bezoek aan ons ringstation voor hen een evenement is 
waar ze reikhalzend naar uitzien. En dat is leuk om te horen. Wij konden ze een flink aantal vogels laten 
zien, waaronder twee Gekraagde Roodstaart.
Wat heel leuk was dat er een Pimpelmees bijzat die in 2011 als eerste kalenderjaar was geringd en alle 
jaren, met uitzondering van 2014, was teruggevangen en nu voor het eerst in 2016.
Groet, de Friese ploeg en André Duiven

Moandei 19 septimber 2016
Blêd in het net
Het is weer zo ver, de eerste Bladkoningen zijn gevangen en een dag eerder dan vorig jaar! Toen was 
het er slechts één, nu zomaar drie stuks! Benieuwd waar de bladkoningteller dit jaar op blijft staan. 
Onze eerste Bladkoning werd gevangen in het startjaar 1991 en toen was je met één al zeer tevreden. 
In vrijwel alle jaren daarna werd er 
minstens één gevangen en in 1994 
zomaar ineens 6! Daarna wisselen 
magere jaren, met slechts een paar, 
vette jaren af en heel af en toe zit er 
een jaar zonder tussen. Het is niet 
helemaal duidelijk waar dat mee sa-
menhangt. Sinds 2010 vangen we ze 
in dubbel cijfers, en zijn het er een 
keer minder dan tien, dan is dat een 
mager jaar.
Kerkuilen zijn er dit jaar heel wat. We 
horen ze regelmatig in het Glop en 
we vangen ze ook. Vandaag alweer 
de tweede, en met twee Ransuilen is 
dat heel wat uil dit jaar.
De Fitis-piek van eergisteren zette 
vandaag flink door, maar liefst 33. 
Dat is voor de tijd van het jaar best 

Dagvangst van 19 09 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Bladkoninkje 3 3
Bonte vliegenvanger 1 1
Fitis 33 33
Gekraagde roodstaart 7 7
Goudhaantje 1 1
Heggemus 14 5
Kerkuil 1 1
Koolmees 1 1
Pimpelmees 11 2
Roodborst 612 18
Tjiftjaf 18 9
Tuinfluiter 2 2
Winterkoning 1 1
Zanglijster 2 2
Zwartkop 15 6

Totaal: 81 11

Aantal soorten: 15

Dagverslag

92

7:30 21:00 Catharinus, Ype, Tryntsje en André D.

Blêd in het net.

Het is weer zo ver, de eerste Bladkoningen zijn gevangen en een dag eerder dan vorig jaar! Toen was het er slechts één, 
nu zomaar drie stuks! Benieuwd waar de bladkoningteller dit jaar op blijft staan. Onze eerste Bladkoning werd gevangen 
in het startjaar 1991 en toen was je met één al zeer tevreden. In vrijwel alle jaren daarna werd er minstens één gevangen 
en in 1994 zomaar ineens 6! Daarna wisselen magere jaren , met slechts een paar, vette jaren af en heel af en toe zit er 
een jaar zonder tussen. Het is niet helemaal duidelijk waar dat mee samenhangt. Sinds 2010 vangen we ze in dubbel 
cijfers, en zijn het er een keer minder dan tien, dan is dat een mager jaar.

Kerkuilen zijn er dit jaar heel wat. We horen ze regelmatig in het Glop en we vangen ze ook. Vandaag alweer de tweede, 
en met twee Ransuilen is dat heel wat uil dit jaar. De fitispiek van eergisteren zette vandaag flink door, maar liefst 33. Dat 
is voor de tijd van het jaar best veel. Ook het aantal Gekraagde Roodstaart was vandaag aan de hoge kant. Al met al 
kwamen we er toch nog een paar te kort om de honderd te halen.

Van tot: Aanwezig:

dinsdag 20 september 2016Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

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

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 18 09 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Boompieper 1 1
Fitis 19 19
Gekraagde roodstaart 4 4
Grasmus 2 2
Kleine barmsijs 31 4
Kleine karekiet 1 1
Koolmees 12 3
Pimpelmees 32 5
Roodborst 112 13
Staartmees 11 2
Tjiftjaf 35 8
Vink 2 2
Winterkoning 2 2
Zanglijster 6 6
Zwartkop 212 1 15

Totaal: 72 14

Aantal soorten: 15

Dagverslag

1 87

7:30 20:30 Ype, Tryntsje, Catharinus en André

Ankomst  en fertrek!

Op deze redelijk zonnige, maar ietwat winderige dag hebben we meer gevangen dan gisteren. Dat blijkt hem te zitten in 
een groter aantal Roodborst en Fitis, vooral de laatste werd in het één na laatste rondje veel aangetroffen, het aantal 
Zwartkop is beduidend minder, dus concluderen wij dat die deels zijn vertrokken en de Roodborst en Fitis afgelopen 
nacht zijn aangekomen. Het bos rond het Groene Glop gonst van de loofzangerlokroepjes, alleen nog geen Bladkoning.

Een Boompieper was een leuke krent in de pap vandaag en de excursie was met 20 personen ook goed bezocht. Harry 
de Hoofdringer kon al zijn verhalen kwijt aan de aandachtige gasten, waarvan er steeds meer laten weten dat ze hier al 
meerdere malen zijn geweest. Zelfs dat een jaarlijks bezoek aan ons ringstation voor hen een evenement is waar ze 
reikhalzend naar uitzien. En dat is leuk om te horen. Wij konden ze een flink aantal vogels laten zien, waaronder twee 
Gekraagde Roodstaart. Wat heel leuk was dat er een Pimpelmees bijzat die in 2011 als 1e kj was geringd en alle jaren, 
met uitzondering van 2014, was teruggevangen en nu voor het eerst in 2016.

Van tot: Aanwezig:

zondag 18 september 2016Nieuw: 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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veel. Ook het aantal Gekraagde Roodstaart was vandaag aan de hoge kant. Al met al kwamen we er 
toch nog een paar te kort om de honderd te halen.
Groet, de Friese ploeg en André Duiven

Tiisdei 20 septimber 2016
Wie hawwe half so viel wurk!
Wij weten, het is een cliché, maar er 
is vast vertrek geweest. Vandaag 
maar een schijntje van het aantal Fi-
tis dat we gisteren hadden, maar wel 
wat meer Zwartkop. Van de Bladko-
ning geen spoor meer, ook niets ge-
hoord.
Het was vandaag ineens niet zo 
warm meer, het voelde plots aan als-
of de herfst echt begonnen is. Dat 
beetje vochtige, schimmelachtige 
luchtje met een zweempje bederf 
erin. Men wil het de rest van de week 
weer wat warmer hebben, we zien 
wel. Wij zitten ‘s morgens met de jas 
aan, aan tafel te verwerken. In de 
vangst geen bijzondere dingen of het moet de vierde Goudhaan van het seizoen zijn.
Groet, de Friese ploeg en André Duiven

Woansdei 21 septimber 2016
It rint oer de râne
De eerste ronde van deze dag telt 
exact evenveel als we gisteren over 
de hele dag hadden: 53 vogels. Voor-
al Zwartkop en Roodborst. Ook de 
tweede ronde is vet, als dit zo door 
gaat is 100+ vandaag geen pro-
bleem.
Het is ook ietsjes warmer vandaag. 
De zon is er in de ochtend redelijk 
snel bij. Behalve de wilsterlokfluit 
van Catharinus in de polder horen we 
bij de ringtafel ook de aarzelende 
zang van een Tjiftjaf.
De rondes nemen in de loop van de 
ochtend snel af, maar we hebben 
nooit een rondje van nul. Rond het 
middaguur is het stil in het Glop. De 
netten hangen stil en worden be-
schenen door de zon, dus dat draagt 
bij aan de geringe vangst in de middaguren. Later betrekt het wat en trekt de vangst weer aan zodat we 
uiteindelijk ver boven de honderd uitkomen, voornamelijk door weer een nieuwe influx van Zwartkop en 
Roodborst. Een Bladkoning brengt het seizoenstotaal op vier en we vangen er twee met een ring van el-
ders.
Af en toe roept er een Waterral in het Glop maar er zit niets in de kooien. Het Glop is ook behoorlijk 
droog, alhoewel er in de bossloot hier en daar weer water staat. Zoals gewoonlijk komen daar vaak vo-
gels drinken, met redelijke vangsten in de namiddag als gevolg.
De late avondronde levert redelijk wat reeds geringde Roodborsten op en het lijkt dat de Zwartkop met 
dit mooie weer vannacht door gaat.
Groet, de Friese ploeg en André Duiven

Dagvangst van 20 09 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Bonte vliegenvanger 1 1
Fitis 16 7
Goudhaantje 1 1
Heggemus 13 4
Kleine barmsijs 21 3
Koolmees 4 4
Roodborst 110 11
Staartmees 1 1
Tjiftjaf 11 2
Tuinfluiter 1 1
Vink 1 1
Zanglijster 1 1
Zwartkop 16 16

Totaal: 45 7

Aantal soorten: 13

Dagverslag

1 53

7:30 21:00 Ype, Tryntsje, Catharinus en André D.

Wie hawwe half so viel wurk!

Wij weten, het is een cliché, maar er is vast vertrek geweest. Vandaag maar een schijntje van het aantal Fitis dat we 
gisteren hadden, maar wel wat meer Zwartkop. Van de Bladkoning geen spoor meer, ook niets gehoord.

Het was vandaag ineens niet zo warm meer, het voelde plots aan alsof de herfst echt begonnen is. Dat beetje vochtige, 
schimmelachtige luchtje met een zweempje bederf erin. Men wil het de rest van de week weer wat warmer hebben, we 
zien wel. Wij zitten 's morgens met de jas aan, aan tafel te verwerken. In de vangst geen bijzondere dingen of het moet 
de vierde Goudhaan van het seizoen zijn.

Van tot: Aanwezig:

dinsdag 20 september 2016Nieuw: 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 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Bladkoninkje 1 1
Bonte vliegenvanger 3 3
Fitis 14 1 6
Heggemus 12 3
Kleine barmsijs 2 2
Koolmees 42 6
Pimpelmees 33 6
Roodborst 729 36
Sijs 1 1
Staartmees 1 1 2
Tjiftjaf 17 1 9
Tuinfluiter 2 2
Vernietigd 1
Vink 2 2
Winterkoning 2 2
Zanglijster 11 11
Zwartkop 142 1 44

Totaal: 109 23

Aantal soorten: 17

Dagverslag

2 2 137

7:45 20:45 Tryntsje en Ype Albada, Catharinus Monkel en André G. Duiven

It rint oer de râne

De eerste ronde van deze dag telt exact evenveel als we gisteren over de hele dag hadden: 53 vogels. Vooral Zwartkop 
en Roodborst. Ook de tweede ronde is vet, als dit zo door gaat is 100+ vandaag geen probleem. Het is ook ietsjes 
warmer vandaag. De zon is er in de ochtend redelijk snel bij. Behalve de wilster lokfluit van Catharinus in de polder horen 
we bij de ringtafel ook de aarzelende zang van een Tjiftjaf.

De rondes nemen in de loop van de ochtend snel af, maar we hebben nooit een rondje van nul. Rond het middaguur is 
het stil in het Glop. De netten hangen stil en worden beschenen door de zon, dus dat draagt bij aan de geringe vangst in 
de middaguren. Later betrekt het wat en trekt de vangst weer aan zodat we uiteindelijk ver boven de 100 uitkomen, 
voornamelijk door weern een nieuwe influx van Zwartkop en Roodborst. Een Bladkoning brengt het seizoenstotaal op 4 
en we vangen er twee met een ring van elders. Af en toe roept er een Waterral in het Glop maar er zit niets in de kooien. 
Het Glop is ook behoorlijk droog, alhoewel er in de bossloot hier en daar water staat. Zoals gewoonlijk komen daar vaak 
vogels drinken, met redelijke vangsten in de namiddag als gevolg. De late avondronde levert redeljk wat reeds geringde 
Roodborst op en het lijkt dat de Zwartkop met dit mooie weer vannacht door gaat.

Van tot: Aanwezig:

woensdag 21 september 2016Nieuw: 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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Tongersdei 22 septimber 2016
Troch, troch, troch!
Wederom een 100-plus dag, vooral 
door de 70 Zwartkoppen die we vin-
gen, allen zonder ring! Van al die 
Zwartkoppen werden er in de avon-
drondes geen enkele teruggevangen, 
DUS hja binne der fantusken! De rest 
van het pallet is zoals gebruikelijk. 
De doortrek piek van de Fitis is ook 
voorbij. Leuk was een Boompieper, al 
was het maar om er de Demongin 
eens op los te laten.
Weer een Bladkoning en een Kerkuil, 
het begint bijna gewoonte te worden. 
En Catharinus had vanochtend ook 
een topdag met 16 Wilsters. Verder 
is er vandaag op de aanwas (bij de 
jachthaven) Een Blonde Ruiter gesig-
naleerd door... de heer Ruiters, een 
aantal van ons wel bekend.
Groet, de Friese ploeg en André Dui-
ven

Freed 23 septimber 2016
It sisselt wat uut
Het is de zoveelste mooie dag, maar 
de vangsten zijn wat minder. Vooral 
omdat er minder Zwartkop gevangen 
wordt, die blijven hier waarschijnlijk 
maar een dagje hangen. Een Boom-
kruiper was de meest bijzondere 
vangst vandaag.
Groet, de Friese ploeg en André Dui-
ven

Week 39

Zaterdag 24 september 2016
Wisseldag
Het was vandaag een ongewone 
drukte in het Glop vanwege de certi-
ficering van een achttal ringers. Dit 
met de nodige begeleiders van zo 
een dag. Tevreden gezichten van die 
personen en na afloop een lekkere 
kop soep voor het weer heengaan 
naar de vaste wal.
Wij namen een schoon en opgeruimd 
ringstation over en we begonnen op-
gewekt met het rondjes lopen langs 
de netten. Het beeld was net als de 
ochtend, rustig maar niet overeldi-
gend. We kregen al snel bezoek van 

Dagvangst van 22 09 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Bladkoninkje 1 1
Bonte vliegenvanger 1 1
Boompieper 1 1
Fitis 13 4
Goudhaantje 2 2
Heggemus 1 1
Kerkuil 1 1
Kleine barmsijs 1 1
Kleine karekiet 1 1
Merel 2 2
Pimpelmees 1 1
Roodborst 34 7
Tjiftjaf 22 4
Tuinfluiter 1 1
Vernietigd 1
Vink 2 2
Winterkoning 1 1
Zanglijster 3 3

Zwartkop 70 70

Totaal: 94 10

Aantal soorten: 19

Dagverslag

105

7:45 20:30 Tryntsje en Ype Albada, Catharinus Monkel en André G. Duiven

Troch, troch, troch!

Wederom een 100plus dag, vooral door de 70 Zwartkoppen die we vingen, allen zonder ring! Van al die Zwartkoppen 
werden er in de avondrondes geen enkele teruggevnagen, DUS hja binne der fantusken! De rest van het pallet is zoals 
gebruikelijk. De doortrek piek van de Fitis is ook voorbij. Leuk was een Boompieper, al was het maar om er de Demongin 
eens op los te laten.

Weer een Bladkoning en een Kerkuil, het begint bijna gewoonte te worden. En Catharinus had vanochtend ook een 
topdag met 16 Wilsters. Verder is er vandaag op de aanwas (bij de jachthaven) Een Blonde Ruiter gesignaleerd…….door 
de heer Ruiters, een aantal van ons wel bekend

Van tot: Aanwezig:

vrijdag 23 september 2016Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

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

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 23 09 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Boomkruiper 1 1
Fitis 1 1
Heggemus 11 2
Kleine barmsijs 1 1
Koolmees 36 9
Merel 1 1
Pimpelmees 1 1
Roodborst 23 5
Tjiftjaf 36 9
Vink 4 4
Winterkoning 11 2
Zanglijster 2 2
Zwartkop 31 31

Totaal: 58 11

Aantal soorten: 13

Dagverslag

69

7:45 20:30 Tryntsje en Ype Albada, Catharinus Monkel en André G. Duiven

It sisselt wat uut

Het is de zoveelste mooie dag, maar de vangsten zijn wat minder. Vooral omdat er minder Zwartkop gevangen wordt, die 
blijven hier waarschijnlijk maar een dagje hangen. Een Boomkruiper was de meest bijzondere vangst vandaag.

Van tot: Aanwezig:

vrijdag 23 september 2016Nieuw: 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 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Bladkoninkje 1 1
Fitis 2 2
Grauwe vliegenvanger 1 1
Heggemus 5 5
Kleine barmsijs 1 1
Koolmees 1 1
Pimpelmees 2 2
Roodborst 34 7
Sijs 1 1
Tjiftjaf 33 6
Vernietigd 1
Vink 1 1
Winterkoning 2 2
Zwartkop 238 40

Totaal: 54 16

Aantal soorten: 14

Dagverslag

71

7:30 22:30 Andre, Friese ploeg, later Marijke en Joop

Het was vandaag een  ongewone drukte in het glop vanwege de certificering van een 8 tal ringers.Dit met de nodige 
begeleiders van zo een dag.
Tevreden gezichten van die personen en na afloop een lekkere kop soep voor het heengaan weer naar de vaste wal.

Wij namen een schoon en opgeruimd ringstation over en we begonnen opgewekt met het rondjes lopen langs de netten. 
Het beeld was net als de ochtend, rustig maar
niet overeldigend.  We kregen al snel bezoek van 3 personen die normaal gesproken letten op orde en netheid op het 
eiland.Ze waren erg geinteresseerd in ons werk en we konden ook wat van ons werk laten zien middels een paar vogels.
Ook mijn ringvergunning lhebben ze met veel interesse bekeken.
Vogens de Friezen was er in de ochtend af en toe een Bladkoning te horen rond de ring tafel, wij hoorden deze in de 
middag ook roepen.
Later tegen de avond hoorde we deze ook of weer roepen in de buurt van sectie 5 en rond 19,00 uur vingen we deze 
schavuit in net 7.
Met grote voorzichtigheid hebben we deze aziaat weten te bemonsteren voor het zoonose project.
Met nog 5 vogels in de laatste ronde kwam de teller op 70 een leuk begin van deze week.

Van tot: Aanwezig:

zaterdag 24 september 2016Nieuw: 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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drie personen die normaal gesproken letten op orde en netheid op het eiland. Ze waren erg geïnteres-
seerd in ons werk en we konden ook wat van ons werk laten zien middels een paar vogels. Ook mijn 
ringvergunning hebben ze met veel interesse bekeken.
Vogens de Friezen was er in de ochtend af en toe een Bladkoning te horen rond de ringtafel, wij hoorden 
deze in de middag ook roepen. Later tegen de avond hoorde we deze ook of weer roepen in de buurt 
van sectie 5 en rond 19:00 vingen we deze schavuit in net 7. Met grote voorzichtigheid hebben we deze 
aziaat weten te bemonsteren voor het zoönoseproject.
Met nog vijf vogels in de laatste ronde kwam de teller op 70, een leuk begin van deze week.
Groet, Marijke en Joop

Zondag 25 september 2016
Meer wind, minder vogels
Vandaag, zondag, onze eerste volle 
vangdag. Afgelopen nacht was er een 
prachtige sterrenhemel, altijd fasci-
nerend om naar te kijken. Het is lek-
ker fris als we de eerste ronde lopen. 
We hoorden een gillende Waterral 
tussen sectie 8, 9 en 0 maar we heb-
ben hem nog niet in de vangkooi 
aangetroffen.
Wel hing er in sectie 6 een juveniele 
Fazant, die heb ik maar weer – on-
geringd – losgelaten.
Het terrein is gortdroog.
De eerste (voor ons althans) lijster-
achtigen zijn present in die eerste 
ronde, ook het ‘gewone’spul. 
Altijd een lastig karweitje is 
het uithalen van mestkevers 
die een ‘spinneweb’ maken, 
hoe sneller eruit hoe beter 
voor het net.
Gedurende de dag nam de 
wind toe tot windkracht 4 uit 
uiteenlopende richtingen. Dat 
was niet het geval met de 
vangsten, die namen af.
Om 14:00 de gebruikelijke 
zondagexcursie, die werd be-
zocht door maar twee dames. 
We konden enkele leuke vo-
gels laten zien en daarover 
een passend verhaal vertel-
len. Het rondje van 18:00 was er één zonder vogels.
Een Bladkoning roept nu bij sectie 6/7 ik hoop dat we ook deze kunnen verschalken. Zaadeters drinken 
in de nieuwe sloot langs het toegangspad ter hoogte van de slagboom, wellicht omdat onze sloot langs 
sectie 2 helemaal onder het kroos ligt.
We zagen een Sperwer uit een boom bij sectie 9 vertrekken, en een Buizerd verblijft veel rond het toe-
gangspad. De geluidjes in het Glop vertonen een golfbeweging, dan heel veel piepjes, en bij een volgen-
de ronde is het dan bijna doodstil.
Tijdens het schrijven van dit verslag is het gaan regenen, wellicht zitten morgen de rallenkooien vol.
Groet, Marijke en Joop

Maandag 26 september 2016
Rustig
Zoals verwacht was het een beetje fris met ochtend douw op de netten. Rond de ringtafel veel geluidjes 
van vogels maar niet in het Glop. 
In de eerste ronde de netten maar droog tikken en hopen op wat vogels om te ringen. Enkele Merels 

Dagvangst van 25 09 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Gekraagde roodstaart 1 1
Goudhaantje 1 1
Groenling 1 1
Grote bonte specht 1 1
Kleine barmsijs 11 2
Koolmees 2 2
Merel 1 1
Roodborst 3 3
Staartmees 1 1
Tjiftjaf 41 5
Winterkoning 1 1
Zanglijster 4 4
Zwartkop 18 18

Totaal: 31 10

Aantal soorten: 13

Dagverslag

41

7:30 20:30 Marijke & Joop

Vandaag, zondag, onze eerste volle vangdag. Afgelofen nacht was er een prachtige sterrenhemel, altijd fascinerend om 
naar te kijken.
Het is lekker fris als we de eerste ronde lopen.we hoorden een gillende waterral tussen sectie 8,9,en 0 maar we hebben 
hem  nog niet in de vangkooi aangetroffen.
Wel hing er in sectie 6 een juveniele fazant, die heb ik maar weer losgelaten.
Het terrein is gortdroog. 
 De eerste (voor ons althans) lijsterachtigen zijn present in die eerste ronde, ook het "gewone "spul.
Altijd een lastig karweitje is het uithalen van mestkevers die een "spinneweb" maken, hoe sneller eruit hoe beter voor het 
net.
Gedurende de dag nam de wind toe tot windkracht 4 uiteenlopende richtingen. Dat was niet het geval met de vangsten, 
die namen af.
Om 14,00 uur de gebruikelijke zondagexcursie, die werd bezocht door maar 2 dames. We konden enkele leuke vogels 
laten zien en daarover een passend verhaal vertellen.
Het rondje van 18,00 uur was er een zonder vogels. Bladkoning roept nu bij sectie 6/7 ik hoop dat we ook deze kunnen 
verschalken.
Zaadeters drinken in de nieuwe sloot langs het toegangspad ter hoogte van de slagboom, wellicht omdat onze sloot langs 
2 helemaal onder het kroos ligt.
We zagen een sperwer uit een boom bij sectie 9 vertrekken, en een buizerd verblijft veel rond het toegangspad.
De geluidjes in het Glop vertonen een golfbeweging, dan heel veel piepjes, en bij een volgende ronde is het dan bijna 
doodstil.
Tijdens het schrijven van dit verslag is het gaan regenen, wellicht zitten  morgen de rallenkooien vol.

Van tot: Aanwezig:

zondag 25 september 2016Nieuw: 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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wisten te ontsnappen dat flikken ze 
wel meer, daar is niet tegenop te 
rennen.
Rond 09:00 hoorden we weer een 
Bladkoning roepen naast de ringtafel. 
Daar bleef het bij helaas.
De rest van de dag was het erg mooi 
weer voor september maar héél erg 
stil met de vogels.
Het kroos is van de laatste plasjes 
verminderd, helemaal weg lukt toch 
niet. In een plasje krioelt het van de 
volgens mij stekelbaarsjes een IJsvo-
gel zou zich helemaal vol kunnen 
eten.
Zojuist met de laatste ronde geen wind en dus ook geen blad, kortom een schone baan. Laat ze morgen 
maar komen.
Groet, Marijke en Joop

Dinsdag 27 september 2016
Bijvangst
De meest fantastische zonsopkomst 
hier op Schier, maar dat is een ge-
voel van mijzelf. Mijn gevoel zegt ook 
dat er weer meer geluidjes in het 
Glop te horen zijn. Dat wil absoluut 
nog niets zeggen over het verloop 
van de dag.
Volgens de berichten blijft regen 
voorlopig op afstand. Bovendien is 
het is nu nagenoeg windstil.
Leuk detail: een Zwartkop met een 

2,3 mm-ring, dus Niet Van Ons, echt een bling-bling-ring, ben zoals altijd benieuwd waar die geringd is.
Tot de lunch hadden we uiteindelijk 16 vogels kunnen vangen. Van de lunch tot diner één, en in de slot-
ronde zeven plus een vleermuis. [Foto’s werden naderhand bekeken door enkele specialisten die het 
erover eens waren dat het een Watervleermuis was.]
De wind neemt toe en er komt ander weer aan. La ma komme.

Woensdag 28 september 2016
Afnemende aantallen
De wind is vandaag toegenomen maar het is half bewolkt en toch zonnig. Lopend van sectie 2 naar 5 
constant de zon in je gezicht, je moet haast achteruit lopen om de vogels te zien in de netten.
Iets meer vogels en geluidjes hier in het Glop. De vangsten druppelden langzaam door.
Volgens het bezoekerscentrum zouden er 13 personen op bezoek op ons ringstation. Uiteindelijk kwa-
men er 14 volwassen personen op de excusie. Met maar drie vogels om te laten zien was dat wel wat 
mager maar met meer verhalen waren ze toch tevreden.

Dagvangst van 26 09 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Heggemus 2 2
Houtduif 1 1
Koolmees 11 2
Merel 11 2
Pimpelmees 12 3
Roodborst 13 4
Sijs 3 3
Tjiftjaf 4 4
Vink 11 2
Zanglijster 11 2

Totaal: 19 6

Aantal soorten: 10

Dagverslag

25

7:30 20:15 Joop & Marijke

Zoals verwacht was het een beetje fris met ochtend douw op de netten. Rond de ringtafel veel geluidjes van vogels maar 
niet in het glop.
In de eerste ronde de netten maar droog tikken en hopen op wat vogels om te ringen. Enkele merels wisten te 
ontsnappen dat flikken ze wel meer, daar is niet tegenop te rennen.
Rond 09,00 uur hoorden we weer een bladkoning roepen naast de ringtafel.  Daar bleef het bij helaas.
De rest van de dag was het erg mooi weer voor september maar héél erg stil met de vogels.
Het kroos is van de laatste plasjes verminderd, helemaal weg lukt toch niet.In een plasje krioelt het van de volgens mij 
stekelbaarsjes een ijsvogel zou zie helemaal vol kunnen eten.
Zojuist met de laatste ronde geen wind en dus ook geen blad, kortom een schone baan.
Laat ze morgen maar komen.

Van tot: Aanwezig:

maandag 26 september 2016Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

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

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 27 09 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Fitis 1 1
Groenling 1 1
Heggemus 1 1
Koolmees 1 1
Roodborst 4 4
Tjiftjaf 43 7
Winterkoning 21 3
Zanglijster 2 2
Zwartkop 3 1 4

Totaal: 17 6

Aantal soorten: 9

Dagverslag

1 24

7:30 20:14 Cindy,Marijke, Dirk en Joop

De meest fantastische zonsopkomst hier op Schier, maar dat is een gevoel van mijzelf.
Mijn gevoel zegt ook dat er weer meer geluidjes in het glop te horen zijn. Dat wil absoluut nog niets zeggen over het 
verloop van de dag.
Volgens de berichten blijft regen voorlopig op afstand. Bovendien is het is nu nagenoeg windstil.
Leuk detail een zwartkop met een 2,3 ring dus NVO echt een bling-bling ring, ben zoals altijd benieuwd waar die geringd 
is.
Tot de lunch hadden we uiteindelijk 16 vogels kunnen vangen. Van de lunch tot diner 1, en in de slotronde 7 plus  een 
vleermuis.
De wind neemt toe en er komt ander weer aan. La ma komme.

Van tot: Aanwezig:

dinsdag 27 september 2016Nieuw: 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 mensen van de excursie waren 
nog niet de hoek om of we vingen de 
tweede Bladkoning voor vandaag. 
Helaas hebben we ze deze niet kun-
nen tonen.
Af en toe trekken kleine groepjes 
vinkachtigen over het Glop, verder is 
het ook stil in de lucht.
Tegen de avond nam de wind wat af 
en is het een redelijke temperatuur 
om buiten dit verslag te maken.
Met nog twee volle dagen voor de 
boeg deze week, kan er nog van alles 
gebeuren.
Groet, Marijke en Joop

Donderdag 29 september 2016
Minder en minder
Zeer magere oogst vandaag. Af en 
toe regen maar niet erg veel geluk-
kig. De wind was fors kracht 4 Bft en 
ook te merken met het blad en de 
elzenproppen. Maar die zijn wel 
droog en soms goed uit te halen.
Wegens te veel bladvangst twee net-
ten van sectie 6 gesloten tot nader 
order.
Met nog een volle dag te gaan is er 
nog van alles te verwachten.
Groet, Marijke en Joop

Vrijdag 30 september 2016
Het blijft sprokkelen
Winderig en een stuk frisser was het 
vanmorgen bij aanvang in het Glop. 
Deze morgen erg veel mest kevers, 
overal, in alle secties.
Om 10:30 kwam Stichting Vogelrei-
zen met een groep van 10 excur-
siegangers. We konden slechts en-
kele vogels laten zien, maar een man 
Goudhaan zorgde voor de nodige 
oooh’s en aaah’s.
Tegen de avond nam de wind sterk 
en af de temperatuur is aangenaam.
Dit was het dan voor deze week, morgen komt de aflossing. Wellicht krijgen zij iets meer vogels te ver-
werken.
Groet, Marijke en Joop

Dagvangst van 28 09 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Bladkoninkje 2 2
Graspieper 1 1
Heggemus 1 1
Houtduif 1 1
Kleine barmsijs 12 3
Pimpelmees 2 2
Sijs 1 1
Tjiftjaf 2 2
Winterkoning 1 1
Zanglijster 3 3
Zwartkop 4 4

Totaal: 17 4

Aantal soorten: 11

Dagverslag

21

7:33 20:12 Cindy,Marijke,Dirk en Joop

De wind is vandaag toegenomen maar het is half bewolkt en toch zonnig. Lopend van sectie 2 naar 5 konstand de zon in 
je gezicht moet je haast achteruit lopen om de vogels te zien in de netten.
Iets meer vogels en geluidjes hier in het glop. De vangsten druppelde, langzaam door.
Volgens het bezoekerscentrum zouden er 13 personen op bezoek op ons ringstation. Uiteindelijk kwamen er 14 
volwassen personen
op de excusie. Met maar drie vogels om te laten zien was wel wat mager maar met meer verhaal waren ze toch tevreden.
De mensen van de excursie waren nog niet de hoek om of we vingen de 2e Blako voor vandaaag. Helaas voor hun 
hebben we deze niet kunnen tonen.
Af en toe kleine groepjes vink achtige trekken over het glop verder is het ook stil in de lucht.
Tegen de avond nam de wind wat af en is het een redelijke temperatuur om buiten dit verslag te maken.
Met nog 2 volle dagen voor de boeg deze week ,  kan er nog van alles gebeuren.

Van tot: Aanwezig:

woensdag 28 september 2016Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

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

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 29 09 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Graspieper 1 1
Heggemus 1 1
Kleine barmsijs 2 3
Merel 1 1
Pimpelmees 1 1
Rietgors 2 2
Tjiftjaf 1 1
Vink 1 1
Zanglijster 2 2

Totaal: 5 7

Aantal soorten: 9

Dagverslag

13

7:30 20:15 Dirk, Marijke en Joop

Zeer magere oogst vandaag. Af en toe regen maar niet erg veel gelukkig.
De wind was fors kracht 4 en ook te merken met het blad en de elzenproppen.
Maar die zijn wel droog en soms goed uit te halen.
Wegens te veel bladvangst 2 netten van sectie 6 gesloten tot nader orde.
Met nog een volle dag te gaan is er nog van alles te verwachten.

Van tot: Aanwezig:

vrijdag 30 september 2016Nieuw: 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 09 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Fitis 1 1
Goudhaantje 2 2
Kleine barmsijs 2 2
Merel 1 1
Pimpelmees 2 2
Roodborst 1 1
Tjiftjaf 1 1
Winterkoning 31 4
Zwartkop 3 3

Totaal: 9 8

Aantal soorten: 9

Dagverslag

17

7:36 20:30 Marijke,Dirk en Joop

Winderig en een stuk frisser was het vanmorgen bij aanvang in het glop.
Deze morgen erg veel mestkevers en overal in alle secties.
Om 10,30 kwam Stichting Vogelreizen met een groep excursie gangers 10 personen.
We konden slechts enkele vogels laten zien maar een man goudhaan zorgde voor de nodige ooo en aaa's.
Tegen de avond nam de wind sterk en af de temperatuur is aangenaam.
Dit was het dan voor deze week, morgen komt de aflossing. Wellicht krijgen zij iets meer vogels te verwerken.

Van tot: Aanwezig:

vrijdag 30 september 2016Nieuw: 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 1 oktober 2016
Wisseldag
Vannacht is er 8 mm regen gevallen 
gezien de regenmeter. De sloot be-
gint weer op een sloot te lijken. In de 
eerste ronde aankomst van Zwartkop 
vet 3,4 en 5; veelal mannen. En al-
weer een Kerkuil.
Jos en André nemen de ringtang 
over. Joop en Marijke zijn nog maar 
net onderweg naar de boot of een 
Waterral meldt zich in de kooi bij 
sectie 8. Daarna wordt er nauwelijks 
meer iets gevangen. Een Bladkoning 
roept bij sectie 5.
Om 19:00 alle netten gesloten in verband met een stevige bui en meer in het vooruitzicht. Morgen zien 
we weer verder.
Groet, Joop, Marijke, Jos, André en Kees Verhoef

Zondag 2 oktober 2016
Rustig aan...
Vannacht 10 mm regen. Vanochtend 
leek het ook nog buiïg te zijn maar 
alles boog bijtijds langs Schiermon-
nikoog. Maar helaas waait het hard 
en staan de netten meteen al in de 
zon.
Niettemin worden we vergast op een 
Sperwer en een rondje later een 
tweede-kalenderjaar Buizerd.
Die kwamen jammer genoeg iets te 
vroeg voor de excursie van zeven 
personen. Toch konden we aan de 
deelnemers wel een paar andere vo-
gels tonen.
De wind valt in de namiddag weg en de avond valt met veel (niet vallende) sterren. Morgen zou het 
best leuk kunnen zijn (NNO-wind) al lijkt die wind in de ochtend net weer een tikkie te hard te gaan 
staan. We zullen het zien.
Waarnemingen: Grote Gele Kwikstaart, Grote Zilverreiger, dertig Kepen.
Groet, André, Jos en Kees

Dagvangst van 01 10 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Heggemus 3 3
Kerkuil 1 1
Merel 1 1
Pimpelmees 12 3
Roodborst 1 1
Sijs 1 1
Tjiftjaf 21 3
Vink 1 1
Waterral 1 1
Winterkoning 1 1
Zwartkop 17 17

Totaal: 30 3

Aantal soorten: 11

Dagverslag

33

7:30 Marijke, Dirk en Joop, later Jos en AvL

Wisseldag
Vannacht is er 8 mm regen gevallen gezien de regenmeter. De sloot begint vweer op een sloot te lijken. In de eerste 
ronde aankomst van Zwartkop vet 3,4 en 5; veelal mannen. En alweer een Kerkuil. 
Jos en André nemen de ringtang over. Joop en Marijke zijn nog maar net onderweg naar de boot of een Waterral meldt 
zich in de kooi bij sectie 8. Daarna wordt er nauwelijks meer iets gevangen. Een Bladkoning roept bij sectie 5. 
Om 19:00 alle netten gesloten i.v.m. stevige bui en meer in het vooruitzicht. Morgen zien we weer verder.
Groet, Joop, Marijke, Jos, André en Kees V.

Van tot: Aanwezig:

zaterdag 1 oktober 2016Nieuw: 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 10 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Buizerd 1 1
Fitis 2 2
Rietgors 1 1
Roodborst 7 7
Sperwer 1 1
Tjiftjaf 21 3
Vink 1 1
Winterkoning 1 1
Zanglijster 5 5
Zwartkop 7 7

Totaal: 25 3

Aantal soorten: 10

Dagverslag

1 29

7:30 20:30 André van Loon, Jos van de Staaij en Kees Verhoef

Rustig aan…
Vannacht 10 mm regen. Vanochtend leek het ook nog buiig te zijn maar alles boog bijtijds langs Schiermonnikoog. Maar 
helaas waait het hard en staan de netten meteen al in de zon… Niettemin worden we vergast op een Sperwer en een 
rondje later een tweede-kalenderjaar Buizerd. Die kwamen jammer genoeg iets te vroeg voor de excursie van 7 personen. 
Toch konden we aan de deelnemers wel een paar andere vogels tonen. 
De wind valt in de namiddag weg en de avond valt met veel (niet vallende) sterren. Morgen zou het best leuk kunnen zijn 
(NNO-wind) al lijkt die wind in de ochtend net weer een tikkie te hard te gaan staan. We zullen het zien.

Waarnemingen: Grote Gele Kwikstaart, Grote Zilverreiger, Keep 30, 
Groet, André, Jos en Kees

Niet voor de website: de rallendisco speelt.

Van tot: Aanwezig:

zondag 2 oktober 2016Nieuw: 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 3 oktober 2016
Aankomstje
Een heel aardig dagje met aankomst 
van Roodborst en Zanglijster, en ook 
Heggenmus en Tijiftjaf haalden de 
dubbele cijfers. Twee Bladkoningen 
meldden zich (nummer 9 en 10 van 
dit jaar), alsmede enkele Waterrallen, 
waaronder de eerste van het rallen-
plein. In de avondronde werd de eer-
ste Koperwiek van het seizoen ingere-
kend.
In de Kobbeduinen vlak bij het baken 
werd aanvankelijk één en later zelfs 

een tweede Raddes Boszanger ontdekt. Symen, die met Koos 
voor Calidris op de kwelder had gevangen, ging direct vanuit de 
kwelder even kijken, André van Loon aan het begin van de mid-
dag.
Vandaag dus weer eens een 100+-dagje. De ochtend begon met 
heel weinig wind, maar die trok snel aan tot NNO4, aan het eind 
van de middag en in de avond NNO5. Die wind blijft de hele 
nacht nog staan en draait naar oost.
Groet, André, Jos en Kees

Dinsdag 4 oktober 2016
Alweer een wit spook
De dag is vergelijkbaar met gisteren, 
mooie eerste rondes en de hele dag 
doordruppelen van de vangsten. De 
top vier is hetzelfde.
De hele dag staat er een stevige oos-
tenwind, 5Bft.
De avondlijke controleronde levert 
wederom een nieuwe Kerkuil op.
Groet, André en Jos

Woensdag 5 oktober 2016
Bokkensprongen
In de nacht is de straffe oostenwind 
gaan liggen en de dag begint dus 
met heel rustig weer. Zestig vogels in 
de eerste ronde, waaronder een 
Roodborst met een Helgolandring en 

zowaar een Bokje in het eerste losse net 
van sectie 5. Daarna wordt het al snel rus-
tiger.
De excursie met zes bezoekers kan echter 
het afhandelen van diverse soorten mee-
maken. En zo eindigen we weer een dagje 
in de 100+, voor Schier altijd een mooi 
dagresultaat.
Aan het begin van de avond is de wind bij-
na geheel weggevallen.
Waarnemingen: Bladkoning (aan het eind 

Dagvangst van 03 10 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Bladkoninkje 2 2
Goudhaantje 6 6
Heggemus 13 13
Koolmees 1 1
Koperwiek 1 1
Pimpelmees 2 2
Roodborst 131 32
Tjiftjaf 10 10
Vink 4 4
Waterral 3 3
Winterkoning 1 1
Zanglijster 25 25
Zwartkop 8 8

Totaal: 104 4

Aantal soorten: 13

Dagverslag

108

7:30 20:30 André van Loon, Jos van de Staaij en Kees Verhoef

Aankomstje
Een heel aardig dagje met aankomst van Roodborst en Zanglijster, en ook Heggenmus en Tijiftjaf haalden de dubbele 
cijfers. Twee Bladkoningen meldden zich (nummer 9 en 10 van dit jaar), alsmede enkele Waterrallen, waaronder de 
eerste van het rallenplein. In de avondronde werd de eerste Koperwiek van het seizoen ingerekend.
In de Kobbeduinen vlak bij het baken werd aanvankelijk één en later zelfs een tweede Raddes Boszanger ontdekt. 
Symen, die met Koos voor Calidris op de kwelder had gevangen, ging direct vanuit de kwelder even kijken, AvL aan het 
begin van de middag. 
Vandaag dus weer eens een 100+-dagje. De ochtend begon met heel weinig wind, maar die trok snel aan tot NNO4, aan 
het eind van de middag en in de avond NNO5. Die wind blijft de hele nacht nog staan en draait naar oost.

Groet, André, Jos en Kees

Niet voor de website: geen rallendisco vanavond

Van tot: Aanwezig:

maandag 3 oktober 2016Nieuw: 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 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Goudhaantje 112 13
Heggemus 3 3
Kerkuil 1 1
Kleine barmsijs 1 1
Koperwiek 7 7
Merel 11 2
Pimpelmees 11 2
Roodborst 237 39
Sijs 1 1
Staartmees 1 1
Tjiftjaf 21 21
Vink 2 2
Winterkoning 11 2
Zanglijster 20 20
Zwartkop 111 12

Totaal: 119 8

Aantal soorten: 15

Dagverslag

127

7:30 20:30 André van Loon, Jos van de Staaij en Kees Verhoef

Alweer een wit spook

De dag is vergelijkbaar met gisteren, mooie eerste rondes en de hele dag doordruppelen van de vangsten. De top vier is 
hetzelfde. De hele dag staat er een stevige oostenwind, 5Bft. 
De avondlijke controleronde levert wederom een nieuwe Kerkuil op. 

Groet, André en Jos

Van tot: Aanwezig:

woensdag 5 oktober 2016Nieuw: 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 middag eentje roepend nabij 
de ringtafel en eentje in het vang-
gebied); Grote Gele Kwikstaart: twee 
exemplaren rond het middaguur ter 
plaatse in het nieuwe slootje langs 
het toegangspad.
Groet, André en Jos

Donderdag 6 oktober 2016
Tjiftjaffen
Na de twee eerste rondes van 15 
respectievelijk 30 vogels waren de 
vangsten verder regelmatiger over 
de dag verspreid. De ‘soort van de 
dag’ is ongewtijfeld de Tjiftjaf met 
maar liefst 50 vers geringde. Dat zou 
best wel eens een dagrecord kunnen 
zijn. Vrijwel allemaal zijn het vette 
vogels. Dat er echter niet alleen 
maar doortrekkers aanwezig zijn be-
wijst de terugvangst van een in au-
gustus geringde Tjiftjaf. Verder wa-
ren er wat Goudhanen en ook een 
Vuurgoudhaan, opmerkelijk genoeg 
nog maar de tweede dit jaar. Het is 
deze dagen ook weer tijd voor de 
adulte Roodborsten, ruwweg de helft 
van het aantal gevangen Rood-
borsten.
De Buizerd van afgelopen zondag 
hing vandaag weer op dezelfde plek 
in sectie 6. 34 gram zwaarder. Een 
Sperwer ontsnapte uit sectie 5.
Waarnemingen: Bladkoning roepend 
bij sectie 4; Grote Gele Kwikstaart 
overvliegend; Witgat overvliegend, 
deze wilde landen in de nieuwe sloot 
maar bedacht zich toen hij mij op het toegangspad langs de sloot zag staan.
Groet, André en Jos

Vrijdag 7 oktober 2016
Alweer een mooie dag
Ook vandaag was de Tjiftjaf de nummer één, dit keer met 55 exemplaren vers geringd. En we vingen 
alweer een Buizerd, een eerste-kalenderjaar dit keer. De vangsten druppelden nog gestager door dan 
gister en het resulteerde in de ‘beste’ dag van deze week.

Dagvangst van 06 10 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Buizerd 1 1
Goudhaantje 13 13
Heggemus 9 9
Merel 11 1 3
Pimpelmees 2 2
Rietgors 1 1
Roodborst 613 19
Sijs 1 1
Tjiftjaf 350 53
Vink 3 3
Vuurgoudhaantje 1 1
Winterkoning 1 1
Zanglijster 18 9
Zwartkop 6 6

Totaal: 106 15

Aantal soorten: 14

Dagverslag

1 122

7:30 20:30 André van Loon, Jos van de Staaij

Tjiftjafs
Na de twee eerste rondes van 15 resp. 30 vogels waren de vangsten verder regelmatiger over de dag verspreid. De 'soort 
van de dag' is ongewtijfeld de Tjiftjaf met maar liefst 50 vers geringde. Dat zou best wel eens een dagrecord kunnen zijn. 
Vrijwel allemaal zijn het vette vogels. Dat er echter niet alleen maar doortrekkers aanwezig zijn bewijst de terugvangst van 
een in augustus geringde Tjiftjaf. Verder waren er wat Goudhanen en ook een Vuurgoudhaan, opmerkelijk genoeg nog 
maar de tweede dit jaar. Het is deze dagen ook weer tijd voor de adulte Roodborsten, ruwweg de helft van het aantal 
gevangen Roodborsten.
De Buizerd van afgelopen zondag hing vandaag weer op dezelfde plek in sectie 6. 34 gram zwaarder. Een Sperwer 
ontsnapte uit sectie 5.

Waarnemingen: 
Bladkoning roepend bij sectie 4
Grote Gele Kwikstaart overvliegend
Witgat overvliegend; deze wilde landen in de nieuwe sloot maar bedacht zich toen hij mij op het toegangspad langs de 
sloot zag staan.

Groet, André en Jos

Niet voor de website:
Voorzitter Wim, aanwezig voor Calidris, heeft de rallenkooi bij sectie 5 afgemaakt, waarvoor hulde. Daarmee zijn nu alle 
rallenkooien in bedrijf. Nu maar hopen op iets meer water in het terrein en goede aankomstnachten.

Van tot: Aanwezig:

donderdag 6 oktober 2016Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

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

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 05 10 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Bokje 1 1
Goudhaantje 11 11
Heggemus 26 8
Kleine karekiet 1 1
Koperwiek 4 4
Merel 2 2
Pimpelmees 1 1
Roodborst 312 1 16
Sijs 1 1
Tjiftjaf 219 21
Vink 5 5
Waterral 1 1
Winterkoning 12 3
Zanglijster 119 20
Zwartkop 25 25

Totaal: 107 12

Aantal soorten: 15

Dagverslag

1 120

7:30 20:30 André van Loon, Jos van de Staaij

Bokkensprongen
In de nacht is de straffe oostenwind gaan liggen en de dag begint dus met heel rustig weer. Zestig vogels in de eerste 
ronde, waaronder een Roodborst met een Helgolandring en zowaar een Bokje in het eerste losse net van sectie 5. 
Daarna wordt het al snel rustiger. De excursie met zes bezoekers kan echter het afhandelen van diverse soorten 
meemaken. En zo eindigen we weer een dagje in de 100+, voor Schier altijd een mooi dagresultaat. Aan het begin van de 
avond is de wind bijna geheel weggevallen.  

Waarnemingen: Bladkoning (aan het eind van de middag eentje roepend nabij de ringtafel en eentje in het vanggebied)
Grote Gele Kwikstaart: 2 ex. Rond het middaguur tp in het nieuwe slootje langs het toegangspad. 

Groet, André en Jos

Van tot: Aanwezig:

woensdag 5 oktober 2016Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

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

Totaal:alle vangsten van deze soort
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Morgen komt Henk Luten met zijn team ons aflossen. Jawel! Dat lijkt ons een felicitatie waard. We wen-
sen hem een mooie vangweek toe.
Waarnemingen: Bladkoning roepend bij sectie 4/5; Grote Gele Kwikstaart ter plaatse in de nieuwe sloot.
Groet, André en Jos

Week 41

Zaterdag 8 oktober 2016
Wisseldag
Een mooie eerste ronde vandaag van 
42 vogels, waaronder een Roodborst 
met Stockholmring. In de tweede 
ronde een Tjiftjaf met een Deense 
ring.
Om 11:30 nam Henk met z’n ring-
groep het stokje van André en Jos 
over, de teller stond toen al over de 
100 vogels. De hele verdere dag 
druppelde het vogels door, met als 
hoofdmoot Heggenmus, Roodborst 
en Tjiftjaf. Vandaag wel regelmatig 
een buitje, daardoor vaker moeten 
lopen.
In de middag zat er aan het eind van 
sectie 8 een Sperwer in het net die 
een Koperwiek geslagen had, de 

Sperwer ging er vandoor, de Koperwiek leefde nog 
en was nog goed bij de tijd, en we hebben hem 
voorzien van een ring.
Deze eerste dag gaf ons ook een Bladkoning. We 
hebben weer goede verwachting voor morgen.
Waarnemingen: regelmatig een Sperwer in de 
lucht, Houtsnip aan de sloot bij sectie 2 en groep-
jes Zanglijsters overvliegend.
Groeten uit het Groene Glop, Henk, Hennie met 
zoontje Wessel, Teo en Judith

Dagvangst van 07 10 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Buizerd 1 1
Goudhaantje 14 5
Heggemus 224 26
Koolmees 11 2
Koperwiek 5 5
Roodborst 225 27
Sijs 3 3
Staartmees 21 3
Tjiftjaf 555 60
Vink 2 2
Winterkoning 1 1
Zanglijster 8 8
Zwartkop 5 5

Totaal: 135 13

Aantal soorten: 13

Dagverslag

148

7:30 20:30 André van Loon, Jos van de Staaij

Alweer een mooie dag

Ook vandaag was de Tjiftjaf de nummer één, dit keer met 55 exemplaren versg geringd. En we vingen alweer een 
Buizerd, een eerste-kalenderjaar dit keer. De vangsten druppelden nog gestager door dan gister en het resulteerde in de 
'beste' dag van deze week.
Morgen komt Henk Luten met zijn team ons aflossen. Jawel! Dat lijkt ons een felicitatie waard. We wensen hem een 
mooie vangweek toe. 

Waarnemingen:
Bladkoning roepend bij sectie 4/5
Grote Gele Kwikstaart ter plaatse in de nieuwe sloot

Groet, André en Jos

Van tot: Aanwezig:

vrijdag 7 oktober 2016Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

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

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 08 10 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Bladkoninkje 1 1
Goudhaantje 114 15
Heggemus 215 17
Koolmees 11 2
Koperwiek 4 4
Merel 13 4
Pimpelmees 2 2
Rietgors 1 1
Roodborst 443 1 48
Tjiftjaf 666 1 73
Vink 13 4
Winterkoning 11 2
Zanglijster 12 12
Zwartkop 4 4

Totaal: 168 19

Aantal soorten: 14

Dagverslag

2 189

7:30 20:30 André van Loon, Jos van de Staaij; Henk Luten c.s.

Wisseldag

Een mooie eerste ronde vandaag van 42 vogels, waaronder een Roodborst met Stockholmring. In de tweede ronde een 
Tjiftjaf met een Deense ring.
Om 11.30 nam Henk met z'n ringgroep het stokje van Andre en Jos over, de teller stond toen al over de 100 vogels.
De hele verdere dag druppelde het vogels door, met als hoofd moot, Heggenmus, Roodborst en Tjiftjaf.
Vandaag wel regelmatig een buitje, daardoor vaker moeten lopen.
In de middag zat er aan het eind van sectie 8 een Sperwer in het net die een Koperwiek gesalen had, de Sperwer ging er 
vandoor, de Koperwiek leefde nog en was nog goed bij de tijd, en hebben hem voorzien van een ring.
Deze eerste dag gaf ons ook een Bladkoning. 
We hebben weer goede verwachting voor morgen.

Waarnemingen: regelmatig een Sperwer in de lucht, Houtsnip aan de sloot bij sectie 2 en groepjes Zanglijsters 
overvliegend.

Groeten uit Het Groene Glop.

Henk, Hennie met zoontje Wessel, Teo en Judith.

Van tot: Aanwezig:

zaterdag 8 oktober 2016Nieuw: 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 9 oktober 2016
Buien en toch veel vogels
De morgen begon direct al met re-
gen, tot 14:30 bleven de buien aan-
houden, maar het weerhield de vo-
gels niet om in het net te vliegen.
De Roodborsten en Tjiftjaffen waren 
volop aanwezig, ook meldde zich 
weer een Bladkoning.
De excursie werd ook goed bezocht 
met 16 volwassen en vier kinderen. 
Tijdens de excursie konden we onder 
andere een Koperwiek en een Goud-
haan-man laten zien. En natuurlijk 
Roodborsten en Tjiftjaffen.
Klaas en Thea kwamen met de 12:30 
boot ons team versterken.
Groeten uit het Groene Glop, Henk, Hennie, Thea, Klaas, Teo en Judith

Maandag 10 oktober 2016
Veel zon, veel vogels
Prachtig mooi zonnig herfstweer met 
een paar kleine buitje op het eind 
van de dag. De vangsten waren met-
een al goed, de eerste en tweede 
ronde samen bracht ons 46 vogels. 
Daarna werden er vijf tot 15 vogels 
per ronde gevangen.
Leuk was de vangst in de middag van 
twee Graspiepers in sectie 5. Ook 

de sloot was weer in trek doordat er wat meer water in staat van 
de regen die gisteren gevallen was. We vingen daar verschillende 
Zanglijsters, Roodborsten en Sijzen. Boven het Glop vlogen drie 

Buizerds en er werd voor het eerst 
deze dagen weer een Waterral ge-
hoord.
Groeten uit het Groene Glop, Henk, 
Hennie, Thea, Klaas, Teo en Judith

Dinsdag 11 oktober 2016
Een gewone oktoberdag
Tijdens de eerste rondes vanmorgen 
regende het, dat was te merken aan 
de vangsten: tien tot twaalf vogels, 
de eerste ronde bracht ons wel een 
aantal Koperwieken. Om 10:30 werd 
het wel weer droog maar toen stak 
de wind op. In de ronde van 11:00 
werd een man Rietgors gevangen. 

Dagvangst van 10 10 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Bladkoninkje 2 2
Goudhaantje 8 8
Graspieper 2 2
Heggemus 28 10
Koolmees 1 1
Koperwiek 3 3
Merel 3 3
Pimpelmees 2 2
Roodborst 1430 44
Sijs 5 5
Staartmees 1 1
Tjiftjaf 750 57
Vink 2 2
Winterkoning 21 3
Zanglijster 6 6
Zwartkop 3 3

Totaal: 124 28

Aantal soorten: 16

Dagverslag

152

8:00 21:00 Henk, Hennie, Thea, Klaas Teo en Judith

Prachtig mooi zonnig herfstweer met een paar kleine buitje op het eind van de dag.
De vangsten waren meteen al goed, de eerste en tweede ronde samen bracht ons 46 vogels. Daarna werden er 5 tot 15 
vogels per ronde gevangen.
Leuke vangst was in de middag 2 graspiepers in sectie 5. Ook de sloot was weer intrek doordat er wat meer water in 
staat van de regen die gisteren gevallen was.
We vingen daar verschillende Zanglijsters, Roodborsten en Sijzen.
Boven het Glop vlogen 3 Buizerds en er werd voor het eerst deze dagen weer een Waterral gehoord.

Met vriendelijke groet vanuit Het Groene Glop,

Henk, Hennie, Thea, Klaas, Teo en Judith

Van tot: Aanwezig:

maandag 10 oktober 2016Nieuw: 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 11 10 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Boomkruiper 1 1
Goudhaantje 6 6
Heggemus 34 7
Koperwiek 7 7
Merel 5 5
Pimpelmees 1 1
Rietgors 1 1
Roodborst 85 13
Sijs 2 2
Tjiftjaf 29 11
Zanglijster 8 8
Zwartkop 2 2

Totaal: 49 15

Aantal soorten: 12

Dagverslag

64

8:00 21:00 Henk, Hennie, Thea, Klaas, Teo en Judith

Tijdens de eerste rondes vanmorgen regende het, dat was te merken aan de vangsten 10 tot 12 vogels, de eerste ronde 
bracht ons wel een aantal Koperwieken.
Om 10.30 werd het wel weer droog maar toen stak de wind op. In de ronde van 11.00 uur werd een man Rietgors 
gevangen.
De vangsten werden in de loop van de dag steeds kariger met om 14.00 uur een 0 ronde.
Daarna trok het weer een beetje aan en tijdens de 19.30 uur ronde vingen we nog 7 vogels, veelal Roodborsten.
Vandaag wederom eem aantal Sijzen en Goudhanen verder was er weinig te melden.
We hadden vandaag bezoek van een  dochter en schoonzoon van Klaas en Thea. En ook onze vaste bezoeker, Barbera 
was van de partij.

Waarnemingen: Veel Koperwieken en Zanglijsters in de lucht boven het Glop.
8 Grote Lijsters en een enkele Kramsvogel. 
Buizerd bij de sloot bij het toegangspad.
Veel Sijzen en Putters in de elzen bij sectie 2

Met vriendelijke groet vanuit Het Groene Glop,

Henk, Hennie, Thea, Klaas Teo en Judith

Van tot: Aanwezig:

dinsdag 11 oktober 2016Nieuw: 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 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Bladkoninkje 1 1
Goudhaantje 8 8
Heggemus 314 17
Koperwiek 4 4
Merel 1 1
Roodborst 559 64
Tjiftjaf 135 36
Vink 3 3
Winterkoning 1 1
Zanglijster 9 9
Zwartkop 16 7

Totaal: 140 11

Aantal soorten: 11

Dagverslag

151

8:00 21:00 Henk, Klaas,Thea,Hennie, Teo en Judith

Buien en toch veel vogels.

De morgen begon direct al met regen, tot 14.30 uur bleven de buien aanhouden, maar het weerhield de vogels niet om in 
het net te vliegen.
De Rooborsten en Tjiftjaffen waren volop aanwezig, ook melde zich weer een Bladkoning. 
De excursie werd ook goed bezocht met 16 volwassen en 4 kinderen. Tijdens de excursie konden we o.a. een Koperwiek 
en een Goudhaan man laten zien.
En natuurlijk Roodborsten en Tjiftjaffen.
Klaas en Thea kwamen met de 12.30 uur boot ons team versterken.

Met vriendelijke groet vanuit Het Groene Glop,

Henk, Hennie, Thea, Klaas, Teo en Judith

Van tot: Aanwezig:

zondag 9 oktober 2016Nieuw: 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 vangsten werden in de loop van de dag steeds 
kariger met om 14:00 een nulronde.
Daarna trok het weer een beetje aan en tijdens de 
19:30-ronde vingen we nog zeven vogels, veelal 
Roodborsten.
Vandaag wederom eem aantal Sijzen en Goudha-
nen, verder was er weinig te melden. 
We hadden vandaag bezoek van een dochter en 
schoonzoon van Klaas en Thea. En ook onze vaste 
bezoeker, Barbara was van de partij.
Waarnemingen: veel Koperwieken en Zanglijsters in de lucht boven het Glop. Acht Grote Lijsters en een 
enkele Kramsvogel. Een Buizerd bij de sloot bij het toegangspad. Veel Sijzen en Putters in de elzen bij 
sectie 2.
Groeten uit het Groene Glop, Henk, Hennie, Thea, Klaas, Teo en Judith

Woensdag 12 oktober 2016
Zon en wind
Vandaag al voor 8:00 de eerste ron-
de gelopen omdat er een regenbui op 
komst was. Deze waaide echter over, 
maar er zaten al wel zeven vogels in 
het net.
De tweede ronde bracht ons 26 vo-
gels zodat we met de koffie al 33 vo-

gels hadden, vooral Goudhanen en Sijzen.
Om 13:00 hadden we een nulronde. Gelukkig hadden we tijdens de excursie wel vogels en de Goudha-
nen waren favoriet bij de jeugd. De excursiegangers bestonden uit 10 kinderen en 12 volwassenen. 
Vooral vakantiegangers uit Duitsland, daarom ook een deel van de excusie in het Duits gedaan. Er werd 
één ringstreng gesponsord. Aan het eind van de middag vingen we onder andere een Vuurgoudhaan 
en een Tuinfluiter. De laatste vogel van vandaag was een man Keep, de eerste van deze week.
Groeten uit het Groene Glop, Henk, Hennie, Thea, Klaas, Teo en Judith

Dagvangst van 12 10 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Goudhaantje 214 16
Grote barmsijs 1 1
Heggemus 13 4
Keep 1 1
Kleine barmsijs 1 1
Koperwiek 4 4
Merel 15 6
Pimpelmees 1 1
Roodborst 67 13
Sijs 14 14
Staartmees 1 1
Tjiftjaf 79 16
Tuinfluiter 1 1
Vink 11 11
Vuurgoudhaantje 1 1
Winterkoning 22 4
Zanglijster 3 3
Zwartkop 1 1

Totaal: 79 20

Aantal soorten: 18

Dagverslag

99

7:50 21:00 Henk, Hennie, Thea, Klaas, Teo en Judith

Vanmorgen leek het te gaan regenen

Van tot: Aanwezig:

8:00 21:00

Vandaag al voor 8.00 uur de eerste ronde gelopen omdat er een regenbui opkomst was, deze waaide echter over, maar 
er zaten al wel 7 vogels in het net.
De tweede ronde bracht ons 26 vogels zodat we met de koffie al 33 vogels hadden, Vooral Goudhanen en Sijzen werden 
er gevangen.
Om 13.00 uur hadden we een 0 ronde. Gelukkig hadden we tijdens de excursie wel vogels en de Goudhanen waren 
favoriet bij de jeugd.
De excursiegangers bestonden uit 10 kinderen en 12 volwassenen. Vooral vakantiegangers uit Duitsland, daarom ook 
een deel van de excusie in het Duits gedaan.
Er werd 1 ringstreng gesponsord.
Aan het eind van de middag vingen we o.a. een Vuurgoudhaan en een Tuinfluiter.
De laatste vogel van vandaag was een man Keep, onze eerste van deze week.

Met vriendelijke groet vanuit Het Groene Glop,

Henk, Hennie, Thea, Klaas Teo en Judith

Van tot: Aanwezig:

vrijdag 14 oktober 2016Nieuw: 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 13 oktober 2016
De zoete inval...
... van Goudhanen, direct al in de 
eerste ronde, ondanks de wind die de 
netten de hele dag bol liet staan.
Ook waren de Sijzen en Kepen weer 
van de partij. Onze eerste Waterral 
vingen we in het rallenplein, later in 
hetzelfde plein ook een Heggemus.
De Waterral was een terugvangst, 
deze was door Henri Bouwmeester 
geringd in november 2014 als eerste 
kalenderjaar.
Hennie is met haar zoontje Wessel 
weer vertrokken naar het vaste land 
met de boot van 19:30. Morgen is 
het onze laatste hele vangdag, er zijn 
veel vogels op het eiland, dus de ver-
wachtigen zijn weer hoog.
Waarnemingen: Torenvalk en Buizerd 
boven het terrein, veel Vinken op het 
toegangspad die in de nieuwe sloot 
gaan drinken.
Groeten uit het Groene Glop, Henk, Hennie, Thea, Klaas, Teo en Judith

Vrijdag 14 oktober 2016
Laatste dag
Er stond vanmorgen al gelijk veel 
wind, toch vingen we redelijk vogels, 
met rondes van 3-20 vogels. Jan 
Westera kwam ons met een bezoek 
vereren en meteen de eerste ronde 
die hij meeliep haalde hij een Vuur-
goudhaan uit het net.
We hadden over de hele dag een 

mooi scala aan vogels, in de middag zelfs nog een Gekraagde Roodstaart vrouw. Om 18:00 haalde Jan 
een Bokje uit de rallenkooi bij sectie 8 die daar samen met een Koperwiek in zat. Het was vandaag de 
laatste volle vangdag voor ons.
Wij hebben een prachtige vangweek gehad met mooie soorten. Morgen geven we het stokje over aan 
Kees, Symen en Ardie. We wensen hen een goede vangweek toe.
Waarnemingen: Blauwe Reiger, Buizerd en IJsvogel bij de nieuwe sloot langs het toegangspad.
Met vriendelijke groet uit Het Groene Glop, Henk, Thea, Klaas Teo en Judith

Dagvangst van 14 10 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Bokje 1 1
Gekraagde roodstaart 1 1
Goudhaantje 44 8
Grote barmsijs 1 1
Heggemus 12 3
Houtsnip 1 1
Keep 1 1
Kleine barmsijs 11 2
Koperwiek 11 11
Merel 316 19
Pimpelmees 5 5
Roodborst 921 30
Sijs 13 13
Tjiftjaf 65 11
Vink 16 7
Vuurgoudhaantje 1 1
Winterkoning 21 3
Zanglijster 110 11

Zwartkop 11 2

Totaal: 97 34

Aantal soorten: 19

Dagverslag

131

8:00 21:00 Henk, Thea, Klaas, Teo en Judith

Er stond vanmorgen al gelijk veel wind, toch vingen we redelijk vogels, de rondes bestonden uit 3 tot 20 vogels.
Jan Westera kwam ons met een bezoek vereren en meteen de eerste ronde die hij mee liep, haalde hij een 
Vuurgoudhaan uit het net.
We hadden over de hele dag een mooi scala aan vogels, in de middag vingen we zelfs nog een Gekraagde Roodstaart 
vrouw.
Om 18.00 uur haalde Jan een Bokje uit de rallenkooi bij sectie 8 die daar samen met een Koperwiek in zat.
Het was vandaag de laatste volle vangdag voor ons.Wij hebben een prachtige vangweek gehad met mooie soorten.
Morgen geven we het stokje over aan Kees, Symen en Ardi.
We wensen hun een goede vangweek toe.

Waarnemingen, Blauwe Reiger, Buizerd en IJsvogel bij de nieuwe sloot langs het toegangspad.

Met vriendelijke groet uit Het Groene Glop,

Henk, Thea, Klaas, Teo en Judith

Niet voor de website.
De nieuwe wasdroger is gisteren afgeleverd en geinstaleerd.
Door de wind was het lastig om de vogels te wegen, de weegschaal wijkt enorm af zowel naar boven als naar benenden. 
Er zitten soms enkele grammen tussen.
Hij is zeer wind gevoelig.

Van tot: Aanwezig:

vrijdag 14 oktober 2016Nieuw: 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 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Boomkruiper 1 1
Goudhaantje 232 34
Grote barmsijs 1 1
Heggemus 25 7
Keep 4 4
Kleine barmsijs 3 3
Koperwiek 3 3
Merel 27 9
Pimpelmees 3 3
Roodborst 719 26
Sijs 16 16
Tjiftjaf 58 13
Vink 7 7
Vuurgoudhaantje 1 1
Waterral 1 1
Winterkoning 23 5
Zanglijster 3 3
Zwartkop 16 7

Totaal: 118 26

Aantal soorten: 18

Dagverslag

144

8:00 20:00 Henk, Hennie, Thea, Klaas, Teo en Judith

Inval van Goudhanen, direct al in de eerste ronde, ondanks de wind die de netten de hele dag bol liet staan.
Ook waren de Sijzen en Kepen weer van de partij. Onze eerste Waterral vingen we in het rallenplein, later in hetzelfde 
plein ook een Heggenmus.
De Waterral was een terugvangst, deze was door Henri Bouwmeester geringd november 2014 als 1kj.
Hennie is met haar zoontje Wessel weer vertrokken naar het vaste land met de boot van 19.30.
Morgen is het onze laatste hele vangdag, er zijn veel vogels op het eiiland, dus de verwachtigen zijn weer hoog.

Waarnemingen: Torenvalk en Buizerd boven het terrein, veel Vinken op het toegangs pad die in de nieuwe sloot gaan 
drinken.

Met vriendelijke groet vanuit Het Groene Glop,

Henk, Hennie, Thea, Klaas, Teo en Judith

Van tot: Aanwezig:

donderdag 13 oktober 2016Nieuw: 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 42

Zaterdag 15 oktober 2016
Wisseldag
Vanmorgen zat er 3 mm in de regen-
meter, maar het was inmiddels weer 
droog. ‘s Ochtends een aantal mooie 
ronden met veel Goudhanen en om 
10:00 een Waterral en een IJsvogel. 
Een leuke afsluiting voor deze leuke 
vangweek.

Om 11:00 uur droeg Team Luten het stokje over aan Symen, 
Kees en Ardie, de teller stond toen op 59 vogels. De rest van de 
dag kabbelde zonder noemenswaardige hoogtepunten door tot in 
de avondschemering. Elke ronde wel een paar vogels, maar geen 
overtuigende avondpiek. Goudhaan was overduidelijk de soort 
van de dag en de lijsters lieten het een beetje afweten.
‘s Middags bezoek gehad van Bauke Henstra en Wil Vonk.
Symen, Kees en Ardie

Zondag 16 oktober 2016
Brandblaren van de vele Vuurgoudhanen
Vandaag het dagrecord Vuurgoud hanen met glans gebroken. Het oude record stond op vijf individuen 
(12 oktober 1996) en vandaag vingen we er maar liefst acht. Een ander memorabilium was de vangst 
van de negende Grote Lijster uit onze historie, een voor ons zeldzamere soort dan bijvoorbeeld Pallas’ 
Boszanger. De vorige Grote lijster werd op de dag af precies 10 jaar geleden gevangen.
Buiten het ringen van een leuk aantal vogels en het opstellen van recordlijstjes hielden we ons vandaag 

Dagvangst van 15 10 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Goudhaantje 1035 45
Heggemus 43 7
IJsvogel 1 1
Keep 1 1
Koolmees 2 2
Koperwiek 2 2
Merel 24 6
Pimpelmees 11 2
Roodborst 1412 26
Tjiftjaf 135 18
Vink 2 2
Vuurgoudhaantje 13 4
Waterral 1 1
Zanglijster 5 5
Zwartkop 16 7

Totaal: 83 46

Aantal soorten: 15

Dagverslag

129

8:00 21:00 Henk en co.,Symen, Ardie en Kees

Wisseldag.
Vanmorgen zat er 3 mm in de water meter, maar het was inmiddels weer droog.
's Ochtends een aantal mooie ronden met veel Goudhanen en om 10;00 uur een Waterral en een IJsvogel. Een leuke 
afsluiting voor deze leuke vangweek.
Om 11:00 uur droegen we het stokje over gedragen aan Symen, Kees en Ardie, de teller stond toen op 59 vogels.
De rest van de dag kabbelde zonder noemenswaardige hoogtepunten door tot in de avondschemering. Elke ronde wel 
een paar vogels, maar geen overtuigende avondpiek. Goudhaan was overduidelijk de soort van de dag en de lijsters 
lieten het een beetje afweten.
's Middags bezoek gehad van Bauke Henstra en Wil Vonk.
Groeten uit een met open blik op het oosten gericht Glop.

Van tot: Aanwezig:

zaterdag 15 oktober 2016Nieuw: 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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onledig met het geven van een ex-
cursie voor 18 geïnteresseerden en 
het ontvangen van ongeregeld pu-
bliek. Oftewel we vermaken ons hier 
prima in de herfstvakantie.
Symen, Kees en Ardie

Maandag 17 oktober 2016
De blaadjes vallen
De dag werd ingeluid door een be-
wolkte hemel, verfraaid in het oosten 
door vuurrode strepen. Er was weinig 
wind en af en toe deed de zon een 
poging de herfst een zomers karakter 
te geven. Buiten is het nog steeds 
aangenaam toeven en de eerste ron-
de geeft ons allen een blij gevoel: 54 
stuks. De Vuurgoudhaan is weer 
goed vertegenwoordigd. Een Grote 
Barmsijs is ook niet verkeerd. Na de 
middag is er de verwachte middag-
dip.
Rond koffietijd kwam Kees Verhoef 
nog even kijken of alles goed ging en 
Cees Soepboer liep eindelijk weer 
eens een rondje mee.
In de loop van de middag neemt de 
bewolking toe. Bij de ringtafel horen 
we regelmatig een Bladkoning en ook 

een IJsvogel meldt zich weer. Het radioprogramma 
Vroege Vogels komt hier in de loop van de middag 
om op locatie dhr Bert Lever te interviewen. Diens 
vader prof. Jan Lever stond aan de wieg van de fa-
culteit biologie van de VU en was tevens mede-
verantwoordelijk voor het feit dat het huidige veld-
lab er staat.
Daphna arriveert met de boot van 16:30.
De vogels blijven doordruppelen tot de laatste ron-
de; de temperatuur daalt aanzienlijk en de wind is 
weggevallen. Stilte voor de storm??
Kees, Daphna, Symen en Ardie 

Dagvangst van 17 10 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Goudhaantje 228 30
Grote barmsijs 1 1
Grote lijster 1 1
Heggemus 5 5
Kerkuil 1 1
Kleine barmsijs 2 2
Koolmees 15 6
Koperwiek 1 1
Merel 26 8
Pimpelmees 53 8
Rietgors 1 1
Roodborst 1016 26
Sijs 17 9
Tjiftjaf 514 19
Vuurgoudhaantje 7 7
Waterral 1 1
Winterkoning 46 10
Zanglijster 12 3

Zwartkop 18 18

Totaal: 119 37

Aantal soorten: 19

Dagverslag

157

7:45 19:30 Ardie, Kees O. en Symen

De blaadjes vallen
De dag werd ingeluid door een bewolkte hemel, verfraaid in het Oosten door vuurrode strepen. Er was weinig wind en af 
en toe deed de zon een poging de herfst een zomers karakter te geven. Buiten is het nog steeds aangenaam toeven en 
de eerste ronde geeft ons allen een blij gevoel: 54 stuks. De vuurgoudhaan is weer goed vertegenwoordigd. Na de 
middag is er de verwachte middagdip. Rond koffietijd kwam Kees Verhoef nog even kijken of alles goed ging en Cees 
Soepboer liep eindelijk weer eens een rondje mee.
In de loop van de middag neemt de bewolking toe. Bij de ringtafel horen we regelmatig een blako en ook een ijsvogel 
meldt zich weer. Het radioprogramma 'Vroege Vogels' komt hier in de loop van de middag om dhr Lever te interviewen. 
Diens vader stond aan de wieg van de faculteit biologie van de VU en deze was tevens medeverantwoordelijk voor het feit 
dat het huidige veldlab er staat.
Daphna arriveert met de boot van 16.30 uur.
De vogels blijven doordruppelen tot de laatste ronde; de temperatuur daalt aanzienlijk en de wind is weggevallen.
Stilte voor de storm??
Kees en Daphna Oosterbeek, Symen Deuzeman, Ardie Noorman.

Van tot: Aanwezig:

maandag 17 oktober 2016Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

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

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 16 10 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Goudhaantje 215 17
Grote bonte specht 1 1
Grote lijster 1 1
Heggemus 5 5
Houtduif 1 1
Houtsnip 1 1
Koolmees 29 11
Koperwiek 2 2
Merel 35 8
Pimpelmees 21 3
Roodborst 613 19
Sijs 19 11
Staartmees 2 2
Tjiftjaf 64 10
Vink 14 5
Vuurgoudhaantje 8 8
Winterkoning 15 6
Zanglijster 3 3

Zwartkop 12 12

Totaal: 92 33

Aantal soorten: 19

Dagverslag

126

7:45 19:30 Ardie, Kees O. en Symen

Brandblaren van de vele Vuurgoudhanen

Vandaag het dagrecord Vuurgoudhanen met glans gebroken. Het oude record stond op 5 individuen (12 oktober 1996) en 
vandaag vingen we er maarliefst 8. Een ander memorabilis was de vangst van de 9e Grote Lijster uit onze historie, een 
voor ons zeldzamere soort dan bijvoorbeeld de Pallas. De vorige Grote lijster werd op de dag af precies 10 jaar geleden 
gevangen. Buiten het ringen van een leuk aantal vogels en het opstellen van recordlijstjes hielden we ons vandaag 
onledig met het geven van een excursie voor 18 geinteresseerden en het ontvangen van ongeregeld publiek. Oftewel we 
vermaken ons hier prima in de herfstvakantie.

Van tot: Aanwezig:

zondag 16 oktober 2016Nieuw: 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 18 oktober 2016
Wegtrek en weersomslag
Het was vanochtend al gelijk duide-
lijk: veel minder vogels in het Glop. 
Het eerste rondje was nog wel aardig 
met 26 vogels, maar daarna was ge-
lijk over.
Het is traditie dat de familie Verhoef 
in de hersfvakantie ons vogelring-
station bezoekt. Zo ook vandaag.  
De inmiddels 102-jarige mevrouw 
VerhoefPater bezocht ons in het 
bijzijn van haar kinderen, kleinkinde-
ren en achterkleinkinderen. Het was 
weer zeer gezellig, ondanks dat we 
onze bezoekers maar met moeite 
twee vogels konden laten zien. Ze 
sponsorden maar liefst vier ring-
strengen, waarvoor weer hartelijk dank!

In de middag druppelt het maar langzaam door met de vangsten. Erg leuk was de vangst van een 
Turkse Tortel in sectie 5! De vierde voor VRS Schiermonnikoog ooit sinds 1991. Alleen Henri ving op  
7 november 2000 drie Turkse Tortels tegelijkertijd in sectie 6.
Aan het einde van de middag passeerde een regenfront het eiland, waardoor we de netten moesten 
sluiten tussen 15:50 tot 18:30. Pas tegen de avondschemer konden we ze weer openen en dit leverde 
nog twee vogels op.
Groeten uit het Glop, Kees, Daphna, Symen en Ardie

Woensdag 19 oktober 2016
Het lijkt wel augustus
Zingende Tjitjaffen en Winterkoningen, een 
Blauwborst in het net en maar met moeite twee 
vogeltjes voor de excursie. Alleen de Bladkoning 
detoneerde in deze on-oktoberse omstandigheden 
vandaag. De excursie werd door maar liefst 21 
personen, waarvan zes kinderen, bezocht. On-
danks het gebrek aan vogels gingen de excur-
siegangers enthousiast weer huiswaarts.
De vangsten vielen wat aantallen betreft wat te-
gen. Tijdens de eerste paar rondjes nauwelijks vo-
gels en ‘s middags meerdere nulrondjes. Pas om 
18:00 kwamen we boven de 30 vogels. Wat vari-
atie was echter best aardig met een fraaie Grote 
Barmsijs, een Bladkoning en een heel late Blauw-
borst. Voor ons was dit de eerste oktobervangst 

Dagvangst van 18 10 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Goudhaantje 18 9
Kleine barmsijs 1 1
Koolmees 7 7
Koperwiek 1 1
Merel 11 2
Pimpelmees 1 1
Roodborst 53 8
Sijs 2 2
Tjiftjaf 12 3
Turkse tortel 1 1
Winterkoning 22 4
Zanglijster 1 1
Zwartkop 6 6

Totaal: 34 12

Aantal soorten: 13

Dagverslag

46

7:45 19:15 Ardie, Kees O., Daphna en Symen

Wegtrek en weersomslag,

Het was vanochtend al gelijk duidelijk: veel minder vogels in het Glop. Het eerste rondje was nog wel aardig met 26 
vogels, maar daarna was gelijk over. 
Het is traditie dat de familie Verhoef in de hersfvakantie ons vogelringstation bezoekt. Zo ook vandaag. De inmiddels 102 
jarige mevrouw Verhoef-Pater bezocht ons in het bijzijn van haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Het was 
weer zeer gezellig, ondanks dat we onze bezoekers maar met moeite twee vogels konden laten zien. Ze sponsorden 
maar liefst vier ringstrengen, waarvoor weer hartelijk dank!
In de middag druppelt het maar langzaam door met de vangsten. Erg leuk was de vangst van een Turkse Tortel in sectie 
5! De vierde voor de VRS ooit sinds 1991. Alleen Henri ving op 7 november 2000 drie Turkse Tortels tegelijkertijd in 
sectie 6.
Aan het einde van de middag passeerde een regenfront het eiland, waardoor we de netten moesten sluiten tussen 15:50 
tot 18:30. Pas tegen de avondschemer konden we ze weer openen en dit leverde nog twee vogels op.

Groeten uit het Glop!

Van tot: Aanwezig:

dinsdag 18 oktober 2016Nieuw: 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 een Blauwborst en ook in de rest 
van Nederland zijn ze nauwelijks la-
ter bekend.
Tijdens de schemering voor het eerst 
deze week roepende Koperwieken 
boven het Glop. Hopelijk komen ze 
de komende avonden ook slapen.
Groeten uit het Glop, Kees, Daphna, 
Symen en Ardie

Donderdag 20 oktober 2016
Het is gelukkig weer oktober
We gingen vandaag voor een vertien-
voudiging van de vangst van gister. 
Dat is helaas niet gelukt, maar toch 
was het best een aardig dagje. Twee 
JNM-excursies hielpen ons met het 
bladvrij maken van de netten en het 
transporteren van zakjes tijdens de 
wat hectischer rondjes.

Het begint, na de regen van afgelopen nacht, 
eindelijk iets natter te worden in het Glop. Het 
rallengeluid staat aan, dus misschien komen er 
nog een paar vogels bij voor middernacht.
Groeten uit het Glop, Kees, Daphna, Symen en 
Ardie

Dagvangst van 19 10 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Bladkoninkje 1 1
Blauwborst 1 1
Goudhaantje 4 4
Grote barmsijs 1 1
Heggemus 16 7
Houtsnip 1 1
Kleine barmsijs 1 1
Merel 21 3
Pimpelmees 4 5
Roodborst 33 6
Tjiftjaf 25 7
Vuurgoudhaantje 1 1
Winterkoning 22 4
Zwartkop 3 3

Totaal: 28 16

Aantal soorten: 14

Dagverslag

45

7:45 19:30 Ardie, Kees, Daphna en Symen

Het lijkt wel augustus.

Zingende Tjitjaffen en Winterkoningen, een Blauwborst in het net en maar met moeite twee vogeltjes voor de excursie. 
Alleen de Bladkoning detoneerde in deze on-oktoberse omstandigheden vandaag. De excursie werd door maar liefst 21 
personen, waarvan 6 kinderen, bezocht. Ondanks het gebrek aan vogels gingen de excursiegangers enthousiast weer 
huiswaarts. 
De vangsten vielen wat aantallen betreft wat tegen. Tijdens de eerste paar rondjes nauwelijks vogels en 's middags 
meerdere nul-rondjes. Pas om 6 uur kwamen we boven de 30 vogels. 
Wat variatie was echter best aardig met een fraaie Grote Barmsijs, een Bladkoning en een hele late Blauwborst. Voor ons 
was dit de eerste oktobervangst van een Blauwborst en ook in de rest van Nederland zijn ze nauwelijks later bekend.
Tijdens de schemering voor het eerst deze week roepende Koperwieken boven het Glop. Hopelijk komen ze de komende 
avonden ook slapen.

Groeten uit het Glop!

Van tot: Aanwezig:

woensdag 19 oktober 2016Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

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

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 20 10 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Bladkoninkje 2 2
Goudhaantje 173 74
Heggemus 133 34
Keep 1 1
Koolmees 1 1
Koperwiek 15 6
Kramsvogel 1 1
Merel 4 4
Rietgors 1 1
Roodborst 2137 139
Siberische tjiftjaf 1 1
Tjiftjaf 293 95
Vernietigd 1
Vink 8 8
Vuurgoudhaantje 1 1
Winterkoning 2 2
Zanglijster 8 8
Zwarte roodstaart 1 1

Zwartkop 8 8

Totaal: 378 9

Aantal soorten: 19

Dagverslag

388

7:45 19:30 Ardie, Symen, Daphna en Kees

Het is gelukkig weer oktober.

We gingen vandaag voor een vertienvoudiging van de vangst van gister. Dat is helaas niet gelukt, maar toch was het best 
een aardig dagje. Twee JNM-excursies hielpen ons met het bladvrij maken van de netten en het transporteren van zakjes 
tijdens de wat hectischer rondjes.
Het begint, na de regen van afgelopen nacht, eindelijk iets natter te worden in het Glop. Het rallengeluid staat aan, dus 
misschien komen er nog een paar vogels bij voor middernacht.

Van tot: Aanwezig:

donderdag 20 oktober 2016Nieuw: 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 21 oktober 2016
Toch wel jammer van die regen
De dag begon als de light-versie van 
gister. Iets lagere aantallen per rond-
je met dezelfde dominante soorten. 
Rond de middag zaten we op 150  
vogels, maar kort daarna moesten 
we de netten vanwege aanhoudende 
regen sluiten. Pas om 18:00 werd 
het iets droger en konden de netten 
weer open. Het laatste uurtje dag-
licht leverde nog 37 vogels op zodat 
we de dag toch nog ruim boven de 
200 konden afsluiten, waaronder ook 
een Siberische Tjiftjaf. 
Een natte afsluiting van een mooie 
vangweek!
Groeten uit het Glop, Kees, Daphna, 
Symen en Ardie

Week 43

Zaterdag 22 oktober 2016
Wisseldag
De vertrekkende ploeg van Symen en 
co hadden voor de overdracht van 
12:00 maar liefst 97 vogels gevan-
gen. Aangezien het ‘stokje’ zoek was 
hebben wij de ringtang maar overge-
nomen om vandaag verder te vangen 
en te ringen.
De baan lag er mooi bij en alom wa-
ren vogels te zien en te horen. De 

vangsten druppelden de gehele verdere dag leuk door. Om 15:00 
een klein buitje, verder een mooie maar koude dag. Na het bui-
tje hing er in het fijnmazige net van sectie 6 een heuse Zwarte 
Kraai (de negende ooit voor VRS Schiermonnikoog).
Om 18:00 werd nog een krent opgehaald. Uit net 2 een mooie 
witte Taigaboomkruiper (de negentiende ooit voor het VRS).
Gedurende de dag hoorden we regelmatig één of meerdere Wa-

Dagvangst van 21 10 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Goudhaantje 442 46
Heggemus 26 26
Koperwiek 1 1
Merel 2 2
Rietgors 1 1
Roodborst 1140 51
Siberische tjiftjaf 1 1
Sijs 2 2
Staartmees 7 7
Tjiftjaf 856 64
Winterkoning 13 4
Zanglijster 1 1
Zwartkop 8 8

Totaal: 190 24

Aantal soorten: 13

Dagverslag

214

7:45 19:15 Symen, Daphna, Ardie en Kees

Toch wel jammer van die Regen,

De dag begon als de light-versie van gister. Iets lagere aantallen per rondje met dezelfde dominante soorten. Rond de 
middag zaten we op 150 vogels, maar kort daarna moesten we de netten vanwege aanhoudende regen sluiten. Pas om 6 
uur werd het iets droger en konden de netten weer open. Het laatste uurtje daglicht leverde nog 37 vogels op zodat we de 
dag toch nog ruim boven de 200 konden afsluiten.

Een natte afsluiting van een mooie vangweek!

Groeten uit het Glop!

Van tot: Aanwezig:

vrijdag 21 oktober 2016Nieuw: 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 10 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Goudhaantje 129 30
Heggemus 212 14
Kleine barmsijs 1 1
Koolmees 1 1
Koperwiek 7 7
Merel 1 1
Pimpelmees 4 4
Roodborst 1838 56
Taiga boomkruiper 1 1
Tjiftjaf 619 25
Waterral 4 4
Winterkoning 45 9
Zanglijster 1 1
Zwarte kraai 1 1
Zwartkop 4 4

Totaal: 124 35

Aantal soorten: 15

Dagverslag

159

8:00 20:00 Symen, Daphna, Ardie en Kees O. Later Kees v. K, Joop en Annemieke

De vertrekkende ploeg van Symen en co hadden voor de overdracht  van 12:00 uur maar liefst 97 vogels gevangen. 
Aangezien het "stokje" zoek was hebben wij de ringtang maar overgenomen om vandaag verder te vangen en te ringen. 
De baan lag er mooi bij en alom waren vogels te zien en te horen. De vangsten druppelden de gehele verdere dag leuk 
door. Om 15:00 uur een klein buitje, verder een mooie maar koude dag. Na het buitje hing er in het fijnmazige net van 
sectie 6 een heuse Zwarte Kraai (de 9e ooit voor de VRS). Om 18:00 uur  werd nog een krent opgehaald. Uit net 2 een 
mooie witte Taigaboomkruiper (de 19e ooit voor de VRS).
Gedurende de dag hoorden we regelmatig één of meerdere Waterrallen in het terrein. Nu na de regen hebben ze er 
eindelijk wat te zoeken, want er staat tenminste weer enigszins wat water in de sloot. Kijken of we er morgen een paar 
kunnen verschalken.
Categorie Wel Gezienofgehoord Niet Gevangen (WGNG): Bruine Boszanger, groepje overvliegende Pestvogels, 
Bladkoning (2x).

Van tot: Aanwezig:

zaterdag 22 oktober 2016Nieuw: 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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terrallen in het terrein. Nu na de regen hebben ze 
er eindelijk wat te zoeken, want er staat tenminste 
weer enigszins wat water in de sloot. Kijken of we 
er morgen een paar kunnen verschalken.
In de categorie Wel Gezien/gehoord, Niet Gevan-
gen (WGNG): groepje overvliegende Pestvogels, 
Bladkoning (2x).
Groet, Joop en Annemieke

Zondag 23 oktober 2016
Nieuwe baansoort!
Tijdens de nacht heeft het in het 
Glop 6 mm geregend, de sloot naast 
sectie 2 zit lekker vol. We horen wel 
Waterrallen maar vangen er geen.
Terwijl we vanmorgen genoten van 
de ochtendkoffie rond 8:00, hoorden 
we al een Bladkoning roepen. Opval-

lend in de eerste rondes waren de Winterkoningen die goed ver-
tegenwoordigd zijn. We hebben genoten van de ochtendmist en 
de zon met mooie taferelen tijdens de rondes. Lopend bij sectie 
5, kijkend naar de Bancks polder, zien we paarden en een Fazant 
in die mist: een idyllisch gezicht.
Omstreeks 
11:00 pluk-
te Kees we-

derom een verse Taigaboomkruiper uit sectie 2 net 
voorbij het Ebelbruggetje. We vingen wat nieuwe 
weeksoorten: Staartmees, Rietgors, Vink en een 
IJsvogel bij kooi 3/4; opvallend bij het open stukje. 
Later ook nog een Vuurgoudhaan. Bij de ronde van 
13:45 hielden we wat soorten achter voor de ex-
cursie van twee personen. Maar die zijn niet ko-
men opdagen.
Even na 15:00, aan het eind van sectie 4, troffen 
we een braamsluiper in de bovenste baan. Dat is 
absurd laat vonden wij. Bij vergelijking met de gids 
bleek het niet te kloppen. Gelukkig hebben we de 
moderne media en André van Loon hielp ons uit de 

Dagvangst van 23 10 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Goudhaantje 210 12
Heggemus 24 6
IJsvogel 1 1
Koolmees 12 3
Koperwiek 2 2
Merel 3 3
Pimpelmees 3 3
Rietgors 1 1
Roodborst 1017 27
Siberische braamsluiper 1 1
Staartmees 2 2
Taiga boomkruiper 1 1
Tjiftjaf 513 18
Vink 1 1
Vuurgoudhaantje 1 1
Winterkoning 415 19
Zanglijster 4 4
Zwartkop 12 3

Totaal: 78 30

Aantal soorten: 18

Dagverslag

108

8:15 20:15 Annemieke, Kees en Joop

Tijdens de nacht heeft het in het glop 6 mm geregend, de sloot naast sectie 2 zit lekker vol. We horen wel Waterrallen 
maar vangen er geen. Terwijl we vanmorgen genoten van de ochtend koffie rond 08,00 uur, hoorden we al een 
Bladkoning roepen. Op vallend in de eerste rondes waren de Winterkonigen die goed vertegenwoordigd zijn. We hebben 
genoten van de ochtend mist en de zon met mooie taferelen tijdens de rondes. Lopend bij 5 kijkend naar de 
Banckspolder zien we paarden en een Fazant in die mist een idyllisch gezicht. Omstreeks 11,00 uur plukte Kees 
wederom een verse Taiga Boomkruiper uit sectie 2 net voorbij het Ebel brugje. Blij verrast dat we wat nieuwe 
weeksoorten voor onze excusiegangers vingen. Staartmees, Rietgors,Vink en een IJsvogel bij kooi 3/4 opvallend bij het 
open stukje. Later ook nog een Vuurgoudhaan. Bij de ronde van 13,45 hielden we wat soorten achter voor de excursie 
van 2 personen. Maar die zijn niet komen opdagen. Even na 15,00 uur in sectie 4 aan het eind troffen we een 
Braamsluiper in de bovenste baan. Dat is absurd laat vonden wij. Vergelijking met de gids bleek het niet te kloppen. 
Gelukkig hebben we de moderne media en André van Loon hielp ons uit de droom. Op zijn aanwijzing hebben we een 
DNA monster genomen. Onzettend veel foto's gemaakt en de inmiddels gedetermineerde Sylvia curruca blythi was een 
feit. Een nieuwe soort voor de VRS. Kees heeft na veel gerommel in het systeem,  de goede naam weten in te voeren. 
Het komt erg weinig voor dat we een nieuwe soort vangen.
Voor wat betreft de Winterkoning net niet het dagrecord maar ja je kan niet alles hebben.

Van tot: Aanwezig:

zondag 23 oktober 2016Nieuw: 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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droom. Op zijn aanwijzing hebben we een DNA-monster genomen. Veel foto’s gemaakt en de inmiddels 
gedetermineerde Siberische Braamsluiper Sylvia althaea blythi was een feit; een DNA-analyse van een 
verzameld veertje heeft dat inmiddels (januari 2017) bevestigd. In elk geval voldoende reden om er een 
fotopagina aan te wijden (www.vogelringschier.nl/siberischebraamsluiper.html). Voor wat betreft de 
Winterkoning net niet het dagrecord maar ja, je kan niet alles hebben.
Groet, Joop en Annemieke

Maandag 24 oktober 2016
Wat raak je snel verwend...
Het was vannacht kraakhelder en het 
voelde vanochtend koud aan. In de 
loop van de ochtend liet de zon zich 
een enkele keer en slechts maar een 
klein beetje zien. De bewolking over-
heerste en het voelde waterkoud met 
een wat aangetrokken oostenwind 
(kracht 4).

Voor de eerste ronde uit werd alweer een Bladkoning gehoord nabij de ringtafel. Ook liet een groep Ke-
pen horen dat ze aanwezig waren. De eerste ronde was veelbelovend voor de rest van de dag, echter de 
vangsten liepen al snel terug. In de middag werd zelfs een nulronde gelopen. Dat verwacht je niet voor 
de Herfstperiode.
Leuk was de vangst van een Grote Lijster en een reeds geringde (dit keer geen Taiga-) Boomkruiper. 
Ook leuk was de vangst van een Graspieper in sectie 1 (nabij sectie 2). Op die plek verwacht je zo’n 
beestje niet. De Graspieper was echter broodmager en de vraag is of die het eiland nog wel kan verla-
ten.
Bij een Tjiftjaf hebbben we nog even lopen twijfelen of het een bijzondere ondersoort was. Echter, de 
kenmerken waren te onbeduidend, dus deze Tjiftjaf moet verder door het leven zonder verdere toevoe-
ging. Om 15:00 was er weer nieuwe aanvoer van vogels. Yes. In die ronde vingen we zowaar één onge-
ringde Roodborst en één ongeringde Pimpelmees. De verse aanvoer was eerder kort dan hevig te noe-
men :-).
Een door ons geringde Goudhaan vond het kennelijk toch wel gezellig bij ons. Na het vrijlaten richting 
de kampeerboerderij, keerde hij om en vloog vol tegen het raam. Na bekomen te zijn van zijn hoofdpijn 
heeft hij zijn trekroute vervolgd.
De spaarzaam in het Glop aanwezige Waterrallen leken vannacht vertrokken te zijn. We hoorden ze 

Dagvangst van 24 10 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Boomkruiper 1 1
Goudhaantje 217 19
Graspieper 1 1
Grote lijster 1 1
Koolmees 2 2
Koperwiek 3 3
Merel 2 2
Pimpelmees 21 3
Rietgors 1 1
Roodborst 119 20
Tjiftjaf 36 9
Waterral 2 2
Winterkoning 46 10
Zanglijster 1 1
Zwartkop 15 6

Totaal: 55 26

Aantal soorten: 15

Dagverslag

81

8:15 20:00 Annemieke, Kees en Joop

Het was vannacht kraakhelder en het voelde vanochtend koud aan. In de loop van de ochtend liet de zon zich een enkele 
keer en voor slechts maar een klein beetje zien. De bewolking overheerste en het voelde waterkoud met een wat 
aangetrokken Oostenwind (kracht 4).
Voor de eerste ronde uit werd al weer een Bladkoning gehoord nabij de ringtafel. Ook liet een groep Kepen horen dat ze 
aanwezig waren. De eerste ronde was veelbelovend voor de rest van de dag, echter de vangsten liepen al snel terug. In 
de middag werd zelfs een 0-ronde gelopen. Dat verwacht je niet voor de Herfstperiode.
Leuk was de vangst van een Grote Lijster en een reeds geringde (dit keer geen Taiga) Boomkruiper. Ook leuk was de 
vangst van een Graspieper in sectie 1 (nabij sectie 2). Op die plek verwacht je zo'n beestje niet. De Graspieper was 
echter broodmager en de vraag is of die het eiland nog wel kan verlaten.
Bij een Tjiftjaf hebbben we nog even lopen twijfelen of het een bijzondere ondersoort was. Echter de kenmerken waren te 
onbeduidend, dus deze Tjiftjaf moet verder door het leven zonder verdere toevoeging.
Om 15:00 uur was er weer nieuwe aanvoer van vogels. Yes. In die ronde vingen we zowaar één ongeringde Roodborst en 
één ongeringde Pimpelmees. De verse aanvoer was eerder kort dan hevig te noemen :-).
Een door ons geringde Goudhaan vond het kennelijk toch wel gezellig bij ons. Na het vrijlaten richting de 
kampeerboerderij, keerde hij om en vloog vol tegen het raam. Na bekomen te zijn van zijn hoofdpijn heeft hij zijn trekroute 
vervolgd.
De spaarzaam in het Glop aanwezige Waterrallen leken vannacht vertrokken te zijn. We hoorden ze vandaag amper en 
we vinger er slechts twee.
Tot slot de categorie WGNG (Wel Gehoord/gezien Niet Gevangen): Sijs, Havik (man en vrouw tegelijk boven het Glop), 
Buizerd.

Van tot: Aanwezig:

maandag 24 oktober 2016Nieuw: 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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vandaag amper en we vinger er slechts twee.
Tot slot de categorie WGNG (Wel Gehoord/gezien Niet Gevangen): Sijs, Havik (man en vrouw tegelijk 
boven het Glop), Buizerd.
Groet, Kees, Joop en Annemieke

Dinsdag 25 oktober 2016
Wat raak je snel verwend...
Onze vangdag begon vandaag met 
koffie drinken buiten aan de ringtafel, 
het was vanmorgen maar 6°C. Dat 
was niet te merken aan de Winterko-
ning en de Roodborst, die waren dan 
al druk in de weer. Dus dan maar ge-
woon doorstappen, niet klagen en 
vogels uithalen.
De vangsten kwamen verspreid over 
de dag. Het is uiteindelijk een prach-
tige heldere herfstdag geworden, de 

wind aanvankelijk oost 4 
Bft, maar in de namiddag 
bijna verdwenen. De zon 
was duidelijk aanwezig 
dus zonnig en fris.
We verwonderden ons 
wegens het uitblijven van 
vangsten van zaadeters. 
We hadden het niet ge-
zegd en plotseling hing er 
een groepje Sijzen in 
sectie 0. Op verschillende 
andere plaatsen vingen 
we later nog meer vogels 
van deze soort.  

Het was uiteindelijk en Sijzendagje geworden, de koploper in de daglijst.
Grote afwezigen waren toch de lijsterachtigen. Wel gehoord/gezien maar niet gevangen: Kepen en 
Kramsvogels. Tijdens het maken van dit verslag is het buiten helder en 5°C.
Groet, Kees, Joop en Annemieke

Woensdag 26 oktober 2016
Touch and go
Bij het opstaan bleek de wind afgenomen te zijn tot kracht 2 Bft en uit het zuiden te komen. Met een 
temperatuur van 4°C was het eigenlijk best aangenaam koffie drinken voor de eerste controleronde. We 
hadden er beter gelijk gebak bij kunnen eten, want de eerste vogel die we tegenkwamen in het tweede 
netje van sectie 1 was een Taigaboomkruiper. Onze derde al deze week, en dan te bedenken dat onze 
VRS sinds 1991 er negentien eerder had geringd. Je blijft je verbazen.
De eerste ronde viel qua aantallen wat lager uit dan je normaal gesproken zou verwachten in deze peri-
ode. (Uitsluitend) tijdens de tweede ronde waren er ‘ineens’ Merels. Van die mooie grote zwarte mannen 
en vrouwen. Terwijl Kees op een Waterral afstoof die in een mistnet lag te trappelen, ontfermde Joop 
zich over een mooie Merel. Deze bleek echter al geringd. Jawel: een Stockholmring aan een eerste-
kalenderjaar man. YES. Oh ja: Kees heeft de Waterral overigens niet laten ontsnappen. De tweede ron-
de werd nog eens extra leuk met de vangst van een Graspieper in sectie 5.

Dagvangst van 25 10 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Goudhaantje 113 14
Heggemus 5 5
Houtduif 1 1
Kleine barmsijs 2 2
Koolmees 2 2
Koperwiek 1 1
Merel 33 6
Pimpelmees 2 2
Roodborst 1020 30
Sijs 134 35
Staartmees 1 1
Tjiftjaf 411 15
Vink 1 1
Waterral 11 2
Winterkoning 39 12
Zanglijster 2 2
Zwartkop 6 6

Totaal: 112 25

Aantal soorten: 17

Dagverslag

137

8:15 20:00 Annemieke, Kees en Joop

Onze vangdag begon vandaag met koffie drinken buiten aan de ringtafel,  het was vanmorgen maar 6 graden. Dat was 
niet te merken aan de winterkoning en roodborst die waren dan al druk in de weer. Dus dan maar gewoon doorstappen 
niet klagen en vogels uithalen. De vangsten kwamen verspreid over de dag.Het is uiteindelijk een prachtige heldere 
herfstdag geworden, de wind aanvankelijk oost 4 maar in de namiddag bijna verdwenen. De zon was duidelijk aanwezig 
dus zonnig en fris. We verwonderde ons wegens het uitblijven van vangsten van zaadeters. We hadden het niet gezegd 
en plotseling hing er een groepje sijzen in sectie 0. Op verschillende andere plaatsen vingen we later nog meer  vogels 
van deze soort. Het was uiteindelijk en sijzendagje geworden. De koploper in de daglijst. Grote afwezigen waren toch de 
lijsterachtigen. Wel gehoord/gezien maar niet gevangen Kepen en Kramsvogels. Tijdens het maken van dit verslag is het 
buiten  helder en 5 graden.

Van tot: Aanwezig:

dinsdag 25 oktober 2016Nieuw: 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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Daarna liepen de vangsten snel te-
rug, maar er waren toch nog wel 
twee Vuurgoudhanen die om een ring 
vroegen. Vlak voor de lunch stond 
Kees wat buiten het veldlab in de 
lucht te staren. Maakt u zich geen 
zorgen: dat doet hij wel vaker. Een 
alarmerende Merel trok zijn aandacht 
en hij zag aan het einde van het pad, 
aan het begin van sectie 2 een grote 
roofvogel tegen het net hangen. Het 
bleek een zeer imposante maar toch 
eerste-kalenderjaar man Buizerd te 
zijn. Wat een prachtbeest.
De excursie werd goed bezocht met 
15 deelnemers (14 volwassenen en 1 
juveniel). Ondanks het geringe aan-
tal konden we ze toch enige Rood-
borsten en Zwartkoppen, alsmede 
een Zanglijster tonen. Het enthousi-
aste verhaal van Joop viel duidelijk in goede aarde, getuige de drie ringstrengen die gesponsord wer-
den.
Bij het vallen van de avond werden er nog twee Waterrallen gevangen. Is dat een teken voor morgen?
Tot slot nog de categorie WGNG (Wel Gehoord/gezien maar Niet Gevangen): Keep, Sijs, Havik (man).
Groet, Kees, Joop en Annemieke

Donderdag 27 oktober 2016
De rust is teruggekeerd
De temperatuur vanmorgen was een 
stuk aangenamer dan voorgaande 
ochtenden. Dat scheelde wel een jas. 

Dagvangst van 26 10 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Buizerd 1 1
Goudhaantje 1 1
Graspieper 1 1
Heggemus 13 4
Koperwiek 4 4
Merel 111 1 13
Pimpelmees 1 1
Roodborst 419 23
Sijs 1 1
Taiga boomkruiper 1 1
Tjiftjaf 37 10
Vuurgoudhaantje 2 2
Waterral 7 7
Winterkoning 11 2
Zanglijster 3 3
Zwartkop 22 4

Totaal: 64 13

Aantal soorten: 16

Dagverslag

1 78

8:30 20:00 Annemieke, Kees en Joop

Touch and Go.

Bij het opstaan bleek de wind afgenomen te zijn tot kracht 2 en vanuit het Zuiden te komen. Met een temperatuur van 4 
graden was het eigenlijk best aangenaam koffie drinken voor de eerste controleronde. We hadden er beter gelijk gebak 
bij kunnen eten, want de eerste vogel die we tegenkwamen in het tweede netje van sectie 1 was een Taigaboomkruiper. 
Onze derde al deze week, en dan te bedenken dat onze VRS sinds 1991 er 19 eerder had geringd. Je blijft je verbazen.
De eerste ronde viel qua aantallen wat lager uit dan je normaal gesproken zou verwachten in deze periode. (Uitsluitend) 
tijdens de tweede ronde waren er 'ineens' Merels. Van die mooie grote zwarte mannen en vrouwen. Terwijl Kees op een 
Waterral afstoof die in een mistnet lag te trappelen, ontfermde Joop zich over een mooie Merel. Deze bleek echter al 
geringd. Jawel: een STOCKHOLM-ring aan een 1e kalenderjaar man. YES. Oh ja: Kees heeft de Waterral overigens niet 
laten ontsanppen. De tweede ronde werd nog eens extra leuk met de vangst van een Graspieper in sectie 5.
Daarna liepen de vangsten snel terug, maar er waren toch nog wel twee Vuurgoudhanen die om een ring vroegen.
Vlak voor de lunch stond Kees wat buiten het veldlab in de lucht te staren. Maakt u zich geen zorgen: dat doet hij wel 
vaker. Een alarmerende Merel trok zijn aandacht en hij zag aan het einde van het pad, aan het begin van sectie 2 een 
grote roofvogel tegen het net hangen. Het bleek een zeer imposante maar toch 1e Kalenderjaar man Buizerd te zijn. Wat 
een prachtbeest.
De excursie werd goed bezocht met 15 deelnemers (14/1). Ondanks het geringe aantal konden we ze toch enige 
Roodborsten en Zwartkoppen, alsmede een Zanglijster tonen. Het enthousiaste verhaal van Joop viel duidelijk in goede 
aarde, getuige de drie ringstrengen die gesponsord werden.
Bij het vallen van de avond werden er nog twee Waterrallen gevangen. Is dat een teken voor morgen?
Tot slot nog de categorie WGNG (Wel Gehoord'gezien/Niet Gevangen): Keep, Sijs, Havik (man).

Van tot: Aanwezig:

woensdag 26 oktober 2016Nieuw: 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 10 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Goudhaantje 4 4
Heggemus 1 1
Kleine barmsijs 11 2
Koperwiek 12 3
Merel 19 10
Pimpelmees 1 1
Roodborst 63 9
Sijs 14 5
Tjiftjaf 23 5
Vink 1 1
Vuurgoudhaantje 14 5
Waterral 14 5
Winterkoning 31 4

Totaal: 37 18

Aantal soorten: 13

Dagverslag

55

8:30 19:30 Annemieke, Kees en Joop

De temperatuur vanmorgen was een stuk aangenamer dan voorgaande ochtenden Dat scheelde wel een jas.  De wind 
viel mee maar uit voorzorg voor de verwachte windkracht 5 hebben we sectie 6 gesloten. Deze sectie vangt nu bij deze 
wind alleen maar eikenblad. Vangsten waren overeenkomstig de verwachting  van Birdtam,  niets dus. We zijn 
vanmorgen even geholpen door Bram Ubbels, Christiaan Brinkman en consorten. Aangenaam gezelschap en we hebben 
er ook weer wat van opgestoken. Kees was een paar uur afwezig voor zijn werk. Alleen de Merels komen in de dubbele 
cijfers de rest is op, weg of niet aanwezig.  Alle Rallenkooien hebben deze week wel een of meerdere exemplaren 
gevangen. We hebben steeds geluid gedraaid in de nacht. We horen ze overdag ook wel in het Glop, maar aantallen 
blijven wel achter. De avondopleving is uitgesteld tot morgenochtend na de eerste koffie.

Van tot: Aanwezig:

donderdag 27 oktober 2016Nieuw: 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 wind viel mee maar uit voorzorg voor de verwachte windkracht 5 Bft hebben we sectie 6 gesloten. 
Deze sectie vangt nu bij deze wind alleen maar eikenblad.
Vangsten waren overeenkomstig de verwachting van Birdtam, niets dus.
We zijn vanmorgen even geholpen door Bram Ubels, Christian Brinkman en consorten. Aangenaam ge-
zelschap en we hebben er ook weer wat van opgestoken. Kees was een paar uur afwezig voor zijn werk.
Alleen de Merels komen in de dubbele cijfers: de rest is op, weg of niet aanwezig. Alle rallenkooien heb-
ben deze week wel een of meerdere exemplaren gevangen. We hebben steeds geluid gedraaid in de 
nacht. We horen ze overdag ook wel in het Glop, maar aantallen blijven achter. De avondopleving is uit-
gesteld tot morgenochtend na de eerste koffie.
Groet, Kees, Joop en Annemieke

Vrijdag 28 oktober 2016
De zoete inval (van ringers)
De dag begon met een aangename 
temperatuur van 12°C. Dat maakt 
het goed uithouden, zeker met een 
bakkie koffie aan het begin van een 
mooie vangdag. De naar het Zuiden 
gedraaide wind (kracht 4 Bft) zorgde 
ervoor dat sommige netten redelijk 
vol hingen met blad. De eerste ronde 
konden we hier uitgebreid aandacht 
aan besteden, aangezien de aantal-
len vogels uitbleven. De naar van-
ochtend uitgestelde avondpiek van 
gisteren was dus niet gearriveerd. 
Bijzonder leuk in die eerste ronde 
was de vangst van een adulte man 
Kramsvogel. Wat zijn ze toch mooi.

Voor de gasten uit Emmen hadden we wat Merels in verschillen-
de leeftijdsstadia te tonen, alsmede een IJsvogel. Hoe Joop het 
doet doet ie het, want telkens tovert hij wel ergens een IJsvogel 
vandaan. Deze (eerste kalenderjaar, geslacht nog onbekend) 
hing in sectie 2 nabij de Ebelbrug.
Tot tweemaal toe zat er een Bokje op het toegangspad naar de 
rallenkooi nabij sectie 4. Grappig om te zien hoe die vogels vol-
ledig op hun schutkleur vertrouwen. Een poging van Joop om het 
Bokje voorzichtig de vangkooi in te drijven mislukte helaas.
De collega’s van Calidris (wadvangers) zijn aangekomen en bren-
gen vandaag hun materiaal in gereedheid om vannacht de eerste 
vangpoging te ondernemen. Het was weer even een gezellige 
drukte van belang aan de ringtafel.
In de berkenopslag tussen sectie 5 en sectie 6 vonden we nog 
een plukplaats van een geslagen Kramsvogel. Een eventuele ring 

konden we niet vinden.
Aan het einde van de dag vingen we dan eindelijk een tweetal Kepen. De gehele week hoorden we ze al, 
met name ‘s-ochtends. Nu dan eindelijk een tweetal van die mooie vogels in het net. De slotronde heb-
ben we (opnieuw) al jagend langs de netten doorgebracht. Dit leverde slechts één Roodborst en een 
tweetal Zanglijsters op. We hadden de indruk dat de weinige Merels doorgingen naar verdere oorden.
Inmiddels zijn ook al twee helpers van onze opvolger gearriveerd op het Glop. 
Morgen vanaf 12:00 neemt onze voorzitter met zijn helpers het roer over. We kijken terug op een leuke 
vangweek. De aantallen waren niet echt spectaculair, maar de (diversiteit aan) soorten daarentegen 
zonder meer leuk te noemen.
Groet, Kees, Joop en Annemieke.

Dagvangst van 28 10 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Goudhaantje 1 1
Heggemus 11 2
Huismus 1
IJsvogel 1 1
Keep 2 2
Koperwiek 2 2
Kramsvogel 1 1
Merel 29 11
Pimpelmees 2 2
Roodborst 23 5
Sijs 10 10
Tjiftjaf 4 4
Vink 5 5
Waterral 4 4
Winterkoning 4 4
Zanglijster 2 2
Zwartkop 1 1

Totaal: 46 11

Aantal soorten: 17

Dagverslag

58

8:45 19:15 Joop, Kees  & Annemieke

De dag begon met een aangename temperatuur van 12 graden. Dat maakt het goed uithouden, zeker met een bakkie 
koffie aan het begin van een mooie vangdag. De naar het Zuiden gedraaide wind (kracht 4 Beaufort) zorgde ervoor dat 
sommige netten redelijk vol hingen met blad. De eerste ronde konden we hier uitgebreid aandacht aan besteden, 
aangezien de aantallen vogels uitbleven. De naar vanochtend uitgestelde avondpiek van gisteren was dus niet 
gearrveerd. Bijzonder leuk in die eerste ronde was de vangst van een adulte man Kramsvogel. Wat zijn ze toch mooi.
Voor de gasten uit Emmen hadden we wat Merels in verschillende leeftijdsstadia te tonen, alsmede een IJsvogel. Hoe 
Joop het doet doet ie het, want telkens tovert hij wel ergens een IJsvogel vandaan. Deze (1e kalenderjaar, geslacht nog 
onbekend) hing in sectie 2 nabij de Ebelbrug.
Tot tweemaal toe zat er een Bokje op het toegangspad naar de rallenkooi nabij sectie 4. Grappig om te zien hoe die 
vogels volledig op hun schutkleur vertrouwen. Een poging van Joop om het Bokje voorzichtig de vangkooi in te drijven 
mislukte helaas.
De collega's van Calidris (wadvangers) zijn aangekomen en brengen vandaag hun materiaal in gereedheid om vannacht 
de eerste vangpoging te ondernemen. Het was weer even een gezellige drukte van belang aan de ringtafel.
In de Berkenopslag tussen sectie 5 en sectie 6 vonden we nog een plukplaats van een geslagen Kramsvogel. Een 
eventuele ring konden we niet vinden.
Aan het einde van de dag vingen we dan eindelijk een tweetal Kepen. De gehele week hoorden we ze al, met name 's-
ochtends. Nu dan eindelijk een tweetal van die mooie vogels in het net. De slotronde hebben we (opnieuw) al jagend 
langs de netten doorgebracht. Dit leverde slechts één Roodborst en een tweetal Zanglijsters op. We hadden de indruk dat 
de weinige Merels doorgingen naar verdere oorden.
Inmiddels zijn ook al twee helpers van onze opvolger gearriveerd op het Glop. Morgen vanaf 12.00 uur neemt onze 
voorzitter met zijn helpers het roer over. We kijken terug op een leuke vangweek. De aantallen waren niet echt 
spectaculair, maar de (diversiteit aan) soorten daarentegen zonder meer leuk te noemen.

Van tot: Aanwezig:

vrijdag 28 oktober 2016Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

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

Totaal:alle vangsten van deze soort
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Week 44

Zaterdag 29 oktober 2016
Aangenaam herfstweer
Elke ronde konden een paar vogels aan de steekproef worden toegevoegd. De baan is om 12:00 precies 
door de JoKers in optima forma overgedragen aan de voorzitter.
Zijn eerste ronde na de lunch leverde onder andere een Geelgors op, niet direct een algemene soort 
voor het VRS, de zevende in ons bestaan.
Het lijkt erop dat er meer Waterrallen 
zijn dan eerder in de week. In de 
middag beginnen we verspreid over 
alle inloopkooien deze soort te van-
gen.
Voor het overige is het rustig op het 
eiland. De zeven Roodhalsganzen zijn 
nog steeds aanwezig. We zijn be-
nieuwd of de vogels zich door de 
overgang naar de wintertijd van de 
wijs laten brengen.
Groeten van Wim, Ellen en de Bra-
bantse crew

Zondag 30 oktober 2016
Een dag met Merels
Vanwege het verzetten van de klok 
virtueel een uur eerder begonnen 
dan gisteren. Tot aan het middaguur 
keutelde het rustig door met de be-
kende soorten van dit jaargetij.
Vanaf 12:00 begon het zeer gestaag 
te motregenen. Dit had als gevolg 
dat er plotseling Merels en andere lijsterachtigen zich in het vangterrein begonnen te manifesteren.

De laatse officiële excursie vanuit het Bezoekerscentrum werd door twee aandachtig luisterende adulte 
oosterburen bezocht. We konden een tableau van lijsters laten zien. Naast Merels konden we Koperwiek, 
Zanglijster en Kramsvogel showen.
De duisternis viel vandaag vroeg in zodat we de eetzaal van het plaatselijke etablisement Van der Werff 
op tijd konden vereren met een bezoek.
Ondanks de motregen was het een succesvolle dag met over de 70 vogels.
Groet, Wim en crew

Dagvangst van 29 10 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Geelgors 1 1
Goudhaantje 22 4
Graspieper 1 1
Heggemus 14 5
IJsvogel 1 1
Kleine barmsijs 1 1
Koolmees 2 2
Koperwiek 1 1
Merel 14 5
Pimpelmees 2 2
Rietgors 3 3
Roodborst 41 5
Sijs 9 9
Tjiftjaf 13 4
Waterral 26 8
Winterkoning 1 1
Zanglijster 1 1 2
Zwartkop 1 1

Totaal: 37 18

Aantal soorten: 18

Dagverslag

1 56

8:30 Annemieke, Kees en Joop. Na 12:00 uur Wim, Ellen en crew

Aangenaam herfstweer.

Elke ronde konden een paar vogels aan de steekproef worden toegevoegd. De baan is om 12:00 uur precies door de 
JoKers in optima forma overgedragen aan de voorzitter.
Zijn eerste ronde na de lunch leverde onder andere een Geelgors op, niet direct een algemene soort voor het VRS, de 
zevende in ons bestaan.
Het lijkt erop dat er meer Waterrallen zijn dan eerder in de week. In de middag beginnen we verspreid over alle 
inloopkooien deze soort te vangen.

Voor het overige is het rustig op het eiland. De zeven Roodhalsganzen zijn nog steeds aanwezig. 
We zijn benieuwd of de vogels zich door de overgang naar de wintertijd van de wijs laten brengen.

Groeten van Wim, Ellen de de Brabantse crew

Van tot: Aanwezig:

zaterdag 29 oktober 2016Nieuw: 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 31 oktober 2016
Vertrek en aankomst
Dit slaat niet op de vogels maar op 
de assistenten. Het leek wel een wis-
seldag. Joost is weer naar Brabant 
afgereisd, Ellen is ook voor een paar 
dagen van het eiland af gegaan en 
Symen is gearriveerd.
Er zijn op het eiland nog veel Merels 
en Kramsvogels aanwezig. Van de 
Merels vangen we er ook vandaag 
weer paar. De Waterral is vandaag 
een goede tweede qua aantallen.
De eerste ronde hebben we het blad 
van de afgelopen nacht verwijderd. 
De bladval valt erg mee, het is blad-
stil zodat wat er in hangt ook weer 
snel uit het net kan worden geklopt. 
Voor het overige is er niets te melden.
Groet, Wim, Sjoerd en Symen

Dinsdag 1 november 2016
Een sombere regenachtige dag met 
blaadjes
Ardie heeft tot 11:00 waargenomen 
omdat Wim, Symen en Sjoerd nog 
een nachtelijke Calidris-vangactie 
hebben ondernomen. Wim had nog 
niet koud de wacht overgenomen of 
het begon te regenen. Dat duurde tot 
na drieën. Ook de wind begon aan te 
trekken wat tot gevolg had dat de 
bossecties vooral blad vingen. Beslo-
ten is de bossecties te sluiten, ook 
met het oog op de nog steeds toene-
mende wind. Zaterdag voelde het nog heerlijk aan met het zonnetje op de ringtafel maar nu is het echt 
guur herfstweer.
De grijze Merelvrouwen zijn ook weer aanwezig op het eiland, de ganzen maken een kabaal van jewel-
ste en de rondes lopen we nu ook met de jas aan. We hopen op een dwaalgast om het enigszins saaie 
soortenspectrum dat we vangen te doorbreken. Een speciale gors heeft de voorkeur.
Groet, Wim, Sjoerd en Symen

Woensdag 2 november 2016
Een wisselvallige dag
In de nanacht trokken buien over ge-
paard met veel wind. Het sluiten van 
de bossecties bleek dus een goede 
beslissing. Om 7:00 viel er nog een 
korte felle bui. De regenmeter gaf 
aan dat er 7 mm water was toege-
voegd aan het nu eindelijk natte 
Glop.
Tijdens het uithalen van de eerste 
Waterral in de eerste ronde werden 
we zelfs onthaald op een heuse ha-
gelbui.
Overal op het eiland zijn er Merels in 
overvloed. Hiervan pikken we er ook 
een paar mee. De Merel heeft met 35 

Dagvangst van 30 11 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Goudhaantje 3 3
Houtsnip 1 1
Keep 1 1
Merel 4 4
Pimpelmees 2 2
Roodborst 1 1
Sijs 2 2
Staartmees 1 1
Tjiftjaf 1 1
Vink 4 4
Waterral 57 12
Winterkoning 1 1

Totaal: 17 16

Aantal soorten: 12

Dagverslag

33

7:00 23:59 Henri Bouwmeester

De dag die begon met een boutje en eindigde met een boutje….
Afgelopen nacht werd voor het ter kooie gaan om 00:30 uur nog een rondje met 4 waterrallen (2 nieuw en 2 terugvangst) 
en een Houtsnip gelopen ; dat gaf hoop voor de volgende dag… Tijdens het in het donker openschuiven van de 
grofmazige netten was al voelbaar dat er warme lucht het eiland op kwam. Er was een zwak windje op komen zetten uit 
Westelijke richting, dus van zee met relatief warm water. Er was niks meer in het veld te zien dat ook maar iets deed 
denken aan het ijslandschap van gisterochtend. Ondertussen kon je in het rietland de rallen al weer door het ijs horen 
kraken. Het fenomeen dooien dat het kraakt bestaat dus ook, is gewoon rallenwerk dus. Als ik de eerste ronde loop zie ik 
in sectie 2 een sperwer-vrouw midden op het pad zitten. De vogel is met een prooi aan het plukken want de veren vliegen 
in het rond. Helaas verlaat ze het pad de verkeerde kant op ( dat wist ze zeker al lang en breed…) en had ik het nakijken. 
De prooi bleek een waterral te zijn die ik zelf op de 13e van deze maand had geringd. De volgende ronde bracht slechts 
een vink en een geringde pimpel uit 2015. De Waterrallen waren nog steeds bezig het ijs te breken maar hadden nog 
geen zin in kooibezoek…..
Zo rond een uur of 11 heb ik kennelijk even met mijn gedachten elders gezeten want tussen 2 rondes in was de wind 
dusdanig veel harder geworden dat de 2 grofmazige netten in de Schapenweide bomvol met eikenblad zaten. Het heeft 2 
rondes tijd gekost om ze weer leeg te peuteren en te sluiten.
Zoals het eigenlijk de hele week al gaat, ligt het accent van de vangsten juist in de middaguren dan in de ochtenduren. In 
de loop van de middag loop ik momenteel regelmatig een ronde van 9 of 10 vogels. Zo ook nu weer 1 ronde met maar 
liefst 4 vinken en 4 goudhaantjes tegelijkertijd in 1 net en in de volgende ronde 2 merels tegelijkertijd bij elkaari n 
datzelfde net. En laat dat dan ook nog eens een keer het net zijn waar de sperwer vanochtend op het pad zat…
Aan het eind van de middag vertrek ik vanaf het gebouw voor de laatste daglichtronde. Pal achter het gebouw springt dan 
een havik-vrouw van de grond op om rakelings over de netten van sectie 1 weg te vliegen met een grote bout in de poten. 
Als ik op de plukplek kijk blijkt dat een Houtsnip te zijn geweest. En zo eindigt de dag zoals hij begon, kijkend naar een 
prooirest. Die ronde levert nog een terugvangst van een waterral op die ik vanmorgen geringd had. Terugvangsten van 
dezelfde dag geringde vogels registreren we niet, tenminste, het vogeltrekstation accepteert die vangsten niet, maar deze 
ral demonstreerde wel dat zo'n vangst best wel leuk kan zijn… deze ral was in 8 uur tijd toch mooi 6 gram in gewicht 
aangekomen. Hoeveel eten gaat daar op een dag in zeg….
In de avondronde weet ik nog 1 waterral uit de kooi van het rallenplein te halen. Het is een zeer donkere avond met 
nieuwe maan en ook nog eens volledige bewolking.
Tussen de bedrijven door heb ik vandaag aan het eind van de middag secties 0 en 5 weten binnen te halen.

Van tot: Aanwezig:

donderdag 1 december 2016Nieuw: 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 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Goudhaantje 22 4
Merel 319 22
Pimpelmees 3 3
Roodborst 41 5
Tjiftjaf 1 1
Waterral 41 5
Winterkoning 11 2
Zwartkop 1 1

Totaal: 26 17

Aantal soorten: 8

Dagverslag

43

7:30 18:00 Wim, Symen en Sjoerd

Een sombere regenachtige dag met blaadjes.

Ardie heeft tot elf uur waargenomen omdat Wim, Symen en Sjoerd nog een nachtelijke Calidris vangactie hebben 
ondernomen.
Wim had nog niet koud de wacht overgenomen of het begon te regenen. Dat duurde tot na drieën. Ook de wind begon 
aan te trekken wat tot gevolg had dat de bossecties vooral blad vingen. Besloten is de bossecties te sluiten, ook met het 
oog op de nog steeds toenemende wind. Zaterdag voelde het nog heerlijk aan met het zonnetje op de ringtafel maar nu is 
het echt guur herfstweer. De grijze Merelvrouwen zijn ook weer aanwezig op het eiland, de ganzen maken een kabaal van 
jewelste en de rondes lopen we nu ook met de jas aan. We hopen op een dwaalgast om het enigszins saaie 
soortenspectrum dat we vangen te doorbreken. Een speciale gors heeft de voorkeur.

Groeten,
Wim, Symen en Sjoerd

Van tot: Aanwezig:

dinsdag 1 november 2016Nieuw: 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 11 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Goudhaantje 2 2
Heggemus 1 1
Kleine barmsijs 1 1
Koperwiek 5 5
Kramsvogel 2 2
Merel 235 37
Roodborst 33 6
Sijs 3 3
Waterral 216 19
Winterkoning 1 1
Zanglijster 1 1
Zwartkop 11 2

Totaal: 70 9

Aantal soorten: 12

Dagverslag

80

7:30 18:00 Wim, Symen en Sjoerd

Een wisselvallige dag.

In de nanacht trokken buien over gepaard met veel wind. Het sluiten van de bossecties bleek dus een goede beslissing.
Om zeven uur viel er nog een korte velle bui. De regenmeter gaf aan dat er 7 mm water was toegevoegd aan het nu 
eindelijk natte glop.
Tijdens het uithalen van de eerste Waterral in de eerste ronde werden we zelfs onthaald op een heuse hagelbui.
Overal op het eiland zijn er Merels in overvloed. Hiervan pikken we er ook een paar mee. De Merel heeft met 35 geringde 
exemplaren het overgrote leeuwendeel van de vangsten van vandaag bepaald. De Waterral komt op gepaste afstand tot 
slechts 13 verse vogels.
De gehele dag wisselden de buien en opklaringen elkaar af. Vooral tijdens de buien was er veel wind.
In de tweede helft van de middag hebben we op een paar netten na alles weer open staan.
We hadden genoeg tijd over om de wadspullen van Calidris schoon te maken, netten te drogen en de ringspullen netjes 
op te bergen.
We hebben ons ondanks het niet vangen van een bijzondere gors goed vermaakt.

Groeten uit het Groene Glop,
Wim, Symen en Sjoerd

Van tot: Aanwezig:

vrijdag 4 november 2016Nieuw: 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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geringde exemplaren het overgrote leeuwendeel van de vangsten van vandaag bepaald. De Waterral 
komt op gepaste afstand tot slechts 13 verse vogels.
De gehele dag wisselden de buien en opklaringen elkaar af. Vooral tijdens de buien was er veel wind.
In de tweede helft van de middag hebben we op een paar netten na alles weer open staan. We hadden 
genoeg tijd over om de wadspullen van Calidris schoon te maken, netten te drogen en de ringspullen 
netjes op te bergen.
We hebben ons ondanks het niet vangen van een bijzondere gors goed vermaakt.
Groet, Wim, Sjoerd en Symen

Donderdag 3 november 2016
Rustig najaarsweer
Er zijn nog steeds veel Merels op het 
eiland en na een rustige nacht qua 
weersgesteldheid zijn er ook bedui-
dend meer Waterrallen in het vang-
terrein aanwezig. Het vangpatroon is 
vandaag zeer constant. 50% merels, 
25% Waterrallen aangevuld met een 
assortie van andere vogels.
Vanaf 14:00 heeft Ardie waargeno-
men omdat de ringploeg nog een 
laatste maal naar het wad is gegaan 
om de laatste vangspullen van het 
wad af te trekken.
Tot nu toe was dit de beste vangdag 
van de week.
In de sloot voor het veldlab zat gedu-
rende de ochtend een IJsvogel en de 
Glopbuizerd werd lastiggevallen door een aantal Kraaien wat een kabaal van jewelste gaf.
Morgen verwachten we wisselvallig weer wat ongetwijfeld bladval gaat opleveren.
Groet, Wim

Vrijdag 4 november 2016
The continuing stoy of the Blackbird
Ook vandaag weer een doorsnee na-
jaarsdag, blad met Merels. Een Keep 
en twee Groenlingen waren de kren-
ten in de pap. Verder nog twee ge-
vallen van jammer. We vingen een 
jonge man Havik met ring. Op onna-
volgbare wijze hebben we het toch 
gepresteerd de ring niet goed af te 
lezen. Tussen de middag vingen we 
een Spreeuw. Het is natuurlijk be-
kend dat Spreeuwen ontzettend goe-
de zakontsnappers zijn. Dat is van-
daag maar weer eens bevestigd! Ver-

Dagvangst van 03 11 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Goudhaantje 1 1
Grote bonte specht 1 1
Heggemus 11 2
Koolmees 1 1
Koperwiek 4 4
Merel 454 58
Pimpelmees 1 1
Roodborst 49 13
Tjiftjaf 1 1
Vink 11 2
Waterral 425 29
Winterkoning 2 2
Zanglijster 2 2
Zwartkop 1 1

Totaal: 101 17

Aantal soorten: 14

Dagverslag

118

7:30 18:00 Wim, Symen, sjoerd en Ardie

Rustig najaarsweer.

Er zijn nog steeds veel merels op het eiland en na een rustige nacht qua weersgesteldheid zijn er ook beduidend meer 
Waterrallen in het vangterrein aanwezig. Het vangpatroon is vandaag zeer constant. 50% merels, 25% Waterrallen 
aangevuld met een assortie van andere vogels.
Vanaf twee uur heeft Ardie waargenomen omdat de ringploeg nog een laatste maal naar het wad is gegaan om de laatste 
vangspullen van het wad af te trekken. 
Tot nu toe was dit de beste vangdag van de week. 
In de sloot voor het veldlab zat gedurende de ochtend een Ijsvogel en de Glop Buizerd werd lastiggevallen door een 
aantal Kraaien wat een kabaal van jewelste gaf.
Morgen verwachten we wisselvallig weer wat ongetwijfeld bladval gaat opleveren.

Groet,
Wim

Van tot: Aanwezig:

vrijdag 4 november 2016Nieuw: 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 11 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Goudhaantje 3 3
Groenling 2 2
Houtsnip 1 1
Keep 1 1
Merel 638 1 45
Pimpelmees 2 2
Roodborst 23 5
Sijs 1 1
Tjiftjaf 1 1
Vink 1 1
Waterral 45 9
Zwartkop 1 1

Totaal: 57 14

Aantal soorten: 12

Dagverslag

1 72

7:30 18:00 Wim, Symen.

The continuing stoy of the Blackbird.

Ook vandaag weer een doorsnee najaarsdag, blad met Merels.
Een Keep en twee Groenlingen waren de krenten in de pap.
Verder nog twee gevallen van jammer. We vingen een jonge man Havik met ring. Op onnavolgbare wijze hebben we het 
toch gepresteerd de ring niet goed af te lezen. Tussen de middag vingen we een Spreeuw. Het is natuurlijk bekend dat 
Spreeuwen ontzettend goede zakontsnappers zijn. Dat is vandaag maar weer eens bevestigd! Verder nog een Merel met 
een Engelse ring.
Voor de rest leek het wel een wisseldag. Sjoerd is naar de wal vertrokken, Kees O. is gearriveerd om met Symen in de 
middag een waarnemingshut van de kwelder te halen. Een Slechtvalk heeft deze hut gekraakt om van daaruit de 
aanwezige wadvogels te prederen. Om te voorkomen dat er volgend jaar geen Scholeksters meer zijn om de 
broedkolonie te bevolken hebben Kees en Symen de hut maar helemaal weggehaald.
Ellen is in de middag ook weer op het Glop aangekomen en Gea en Ardie hebben met ons de vrijdagmiddagborrel 
genoten.

Dit was mijn laatste volledige vangdag van deze periode. Leuke vogels gevangen, druk geweest op het wad met vangen 
en weer opruimen van het spul. Ik kijk nu al weer uit naar 2017!

Groet,
Wim

Van tot: Aanwezig:

vrijdag 4 november 2016Nieuw: 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



56

der nog een Merel met een Engelse ring.
Voor de rest leek het wel een wisseldag. Sjoerd is naar de wal vertrokken, Kees O. is gearriveerd om 
met Symen in de middag een waarnemingshut van de kwelder te halen. Een Slechtvalk heeft deze hut 
gekraakt om van daaruit de aanwezige wadvogels te prederen. Om te voorkomen dat er volgend jaar 
geen Scholeksters meer zijn om de broedkolonie te bevolken hebben Kees en Symen de hut maar hele-
maal weggehaald.
Ellen is in de middag ook weer op het Glop aangekomen en Gea en Ardie hebben met ons de vrijdag-
middagborrel genoten.
Dit was mijn laatste volledige vangdag van deze periode. Leuke vogels gevangen, druk geweest op het 
wad met vangen en weer opruimen van het spul. Ik kijk nu al weer uit naar 2017!
Groet, Wim

Week 45

Zaterdag 5 november 2016
Na regen komt...
De eerste ronde bij het krieken van 
de dag gelopen vanwege de regen 
van afgelopen nacht. Van de droogte 
van een heet afgelopen seizoen is nu 
niets meer te merken. Met de 8 mm 
van afgelopen nacht erbij staan onze 
rallenkooien nu allemaal mooi gepo-
sitioneerd in een sompig terrein.
Het resultaat van de eerste ronde 
was overigens niet veel, één onge-
ringde Roodborst en één geringde 
Winterkoning. Tijd genoeg dus om de 
bladval van afgelopen nacht te elimi-
neren. De beste vangresultaten wa-
ren aan het eind van de ochtend en begin van de middag. Gedurende de rest van de dag hadden we 
rondjes van enkele vogels per keer. Waaronder een Merel met een Stavangerring. Die leek overigens 
kleiner dan onze ring van 4,2 millimeter die we voor de Merels gebruiken in Nederland.
We hebben twee kleine buitjes gehad in de middag, maar ook blauwe luchten. Het was een mooie 
herfstdag op Schier.
Groet, Kees en Joop

Zondag 6 november 2016
Buien en blauwe lucht
Afgelopen nacht viel er 5,5 millimeter 
regen volgens de regenmeter. De 
korte maar hevige buitjes vulden de 
regenmeter met nog eens 4 mm.
De wind is gedurende de dag gaan 
liggen, dat scheelde een hoop blad 
ruimen. Komende nacht wordt er een 

stevige wind verwacht windkracht 6-7 Bft, daarom hebben we 
onze maatregelen al genomen.
We hebben overdag extra rondes gelopen tijdens de buitjes. De 
opbrengst daarvan was mondjesmaat. De Spreeuw en de Putter 
gaven wat kleur aan ons dagpalet.

Dagvangst van 06 11 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Buizerd 1 1
Goudhaantje 1 1
Heggemus 1 1
Merel 715 22
Pimpelmees 3 3
Putter 1 1
Roodborst 41 5
Spreeuw 1 1
Waterral 10 10
Winterkoning 14 5

Totaal: 35 15

Aantal soorten: 10

Dagverslag

50

7:30 18:00 Kees & Joop

Afgelopen nacht viel er 5,5 mm regen, volgens de regenmeter. De korte maar hevige buitjes vulde de regenmeter met 
nog eens 4 mm.
De wind is gedurende de dag gaan liggen, dat scheelde een hoop blad ruimen. Komende nacht wordt er een stevige wind 
verwacht windkracht 6 a 7, daarom hebben we onze maatregelen al genomen.
We hebben overdag extra rondes gelopen tijdens de buitjes. De opbrengst daarvan was mondjesmaat. De Spreeuw en 
de Putter gaven wat  kleur aan ons dagpallet. Na de lunch was er een spannend moment. In sectie 6 tegelijk een Buizerd 
en een Sperwer tegelijk in de grofmazige netten. Er zat op dat moment geen stukje boomblad meer in. Dus onzichtbaar 
voor die twee.
De buizerd was een vrouw met enorm sterke en scherpe nagels. Die kunnen een eind in je hand als je even niet oplet. 
Dat deed ik dus effen niet opletten. De sperwer was ook een vrouw we maakten samen een foto van het stel. Bij het 
overgeven van de Sperwer om te ringen  was ze net wat slimmer dan wij en koos de vrijheid. Het overzicht van de 
vangsten is dus zonder  Sperwer. De buizerd werd wel geringd maar volgens ons systeem klopte het gewicht van haar 
niet. Bij soortgegevens was de bovengrens ooit op 900 gram gezet en deze dame woog maar liefst 984 gram. Dus die 
bovengrens maar op 1000 gram gezet toen lukte het wel.Dus voorlopig de zwaarste ooit gevangen in het glop. Later 
hoorde we van een collega dat hij wel eens een Buizerd vrouw van 1185 gram had gewogen.
Wat de Rallen betreft, we hoorden ze overdag overal in het terrein maar vangen ho maar. Ze steken voor ons het pad 
over of ze lopen gewoon uit de onderste baan van de mistnetten. We krijgen jullie nog wel een keertje te pakken denken 
we dan. De teller zal vandaag niet al te hoog zijn, maar de verwachting voor de komende dagen is goed.

Van tot: Aanwezig:

zondag 6 november 2016Nieuw: 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 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Goudhaantje 14 5
Heggemus 1 1
Koolmees 1 1
Koperwiek 1 1
Merel 322 1 26
Pimpelmees 2 2
Roodborst 41 5
Vink 2 2
Waterral 29 12
Winterkoning 3 3
Zwartkop 11 2

Totaal: 42 16

Aantal soorten: 11

Dagverslag

1 60

7:30 17:30 Wim, Symen, Kees en Joop

Na regen komt….

De eerste ronde bij het krieken van de dag gelopen vanwege de regen van afgelopen nacht.
Van de droogte van een heet afgelopen seizoen is nu niets meer te merken. Met de 8 mm van afgelopen nacht erbij 
staan onze rallenkooien nu allemaal mooi gepositioneerd in een sompig terrein.Het resultaat van de eerste ronde was 
overigens niet veel, één ongeringde Roodborst en één geringde Winterkoning. Tijd genoeg dus om de bladval van 
afgelopen nacht te elimineren.De beste vangresultaten waren aan het eind van de ochtend en begin van de middag. 
Gedurende de rest van de dag hadden we rondjes van enkele vogels per keer. Waaronder een merel met een 
Stavangerring. Die leek overigens kleiner dan onze 4,2,  die we voor onze merels gebruiken in Nederland. We hebben 2 
kleine buitjes gehad in de middag, maar ook blauwe luchten. Het was een mooie herfstdag op Schier.

Van tot: Aanwezig:

zaterdag 5 november 2016Nieuw: 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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Na de lunch was er een spannend moment. In sec-
tie 6 vonden we tegelijk een Buizerd en een 
Sperwer in de grofmazige netten. Er zat op dat 
moment geen stukje boomblad meer in. Dus on-
zichtbaar voor die twee.
De Buizerd was een vrouw met enorm sterke en 
scherpe nagels. Die kunnen een eind in je hand als 
je even niet oplet. Dat deed ik dus effe: niet oplet-
ten. De Sperwer was ook een vrouw. We maakten 
op de baan al een foto van het stel samen. Bij het 
overgeven van de Sperwer om te ringen was ze 
net wat slimmer dan wij en koos de vrijheid. Het 
overzicht van de vangsten is dus zonder Sperwer.
De Buizerd werd wel geringd maar volgens ons 
systeem klopte haar gewicht niet. Bij soortgege-

vens was de bovengrens ooit op 900 gram gezet en deze dame woog maar liefst 984 gram. Dus die bo-
vengrens maar op 1000 gram gezet toen lukte het wel. Ze is dus voorlopig de zwaarste ooit gevangen 
in het Glop. Later hoorde we van een collega dat hij wel eens een Buizerd-vrouw van 1185 gram had 
gewogen.
Wat de Waterrallen betreft, we hoorden ze overdag overal in het terrein maar vangen ho maar. Ze ste-
ken voor ons het pad over of ze lopen gewoon uit de onderste baan van de mistnetten. We krijgen jullie 
nog wel een keertje te pakken denken we dan.
De teller zal vandaag niet al te hoog zijn, maar de verwachting voor de komende dagen is goed. 
Groet, Kees en Joop

Maandag 7 november 2016
Sprokkeldag
Vanochtend, vanwege de wind, be-
gonnen op halve sterkte, maar vanaf 
halfnegen secties 2 en 0 en vanaf 
half tien sectie 6 weer open.
Vroeg in de ochtend hadden we wat 
aanvoer van verse Merels, maar dat 
hield helaas al snel op. De rest van 
de dag moesten we de vogels bij el-
kaar schrapen en ook de schemer-
ronde levede weinig extra’s op.
Een mager dagje wat aantallen be-
treft dus, maar wel een leuk soorten-
spectrum. Groet, Kees en Joop

Dinsdag 8 november 2016
Het blijft sprokkelen
Er viel in de afgelopen nacht 6 mil-
limeter regen in de regenmeter. Van-
wege regen bij de eerste ronde be-
gonnen we al snel met rondes lopen. 
Het was gelukkig lichte regen wat 
snel voorbij was. Hierna klaarde het 
op en de verwachte buien dreven net 
langs ons heen. 
Het leek aanvankelijk met de lijster-
achtigen goed van start te gaan, 
maar ook dat was snel weer gedaan 
met de pret. 
Precies om 13:00 een licht sneeuw/
hagel-buitje, we konden niet zien wat 
het nu eigenlijk was. Het duurde 
maar enkele minuten.

Dagvangst van 08 11 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Goudhaantje 1 1
Heggemus 1 1
Koolmees 3 3
Koperwiek 17 8
Merel 317 20
Pimpelmees 2 2
Roodborst 13 4
Spreeuw 2 2
Staartmees 1 1
Tjiftjaf 13 4
Waterral 5 5
Winterkoning 21 3
Zanglijster 1 1
Zwartkop 21 3

Totaal: 42 16

Aantal soorten: 14

Dagverslag

58

7:45 18:00 Kees & Joop

Er viel in de afgelopen nacht 6 mm regen in de regenmeter. Vanwege regen bij de eerste ronde begonnen we al snel met 
rondes lopen.
Het was gelukkig lichte regen wat snel voorbij was. Hierna klaarde het op en de verwachte buien dreven net langs ons 
heen.
Het leek aanvankelijk met de lijsterachtge goed van start te gaan ook dat was snel weer gedaan met de pret.
Precies om 13,00 uur een licht sneeuw/hagel  buitje we konden niet zien wat het nu eigenlijk was. Het duurde maar 
enkele minuten.
Ons eerste 0 ronde was omstreeks 16,00 uur. Waterrallen horen we genoeg, in de ronde van 17,30 uur zaten bij kooi 3/4 
zelfs 6 exemplaren.

Van tot: Aanwezig:

woensdag 9 november 2016Nieuw: 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 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Goudhaantje 2 2
Koperwiek 3 3
Merel 413 17
Pimpelmees 31 4
Roodborst 3 3
Sijs 1 1
Spreeuw 1 1
Staartmees 12 3
Tjiftjaf 1 1
Vink 1 1
Waterral 26 8
Zanglijster 1 1
Zwartkop 1 1

Totaal: 33 13

Aantal soorten: 13

Dagverslag

46

7:45 17:45 Kees & Joop

Vanochtend, vanwege de wind, begonnen op halve sterkte, maar vanaf halfnegen secties 2 en 0 en vanaf half tien sectie 
6 weer open. Vroeg in de ochtend hadden we wat aanvoer van verse merels, maar dat hield helaas al snel op. De rest 
van de dag moesten we de vogels bij elkaar schrapen en ook de schemerronde levede weinig extra's op. Een mager 
dagje wat aantallen betreft dus, maar wel een leuk soortenspectrum.

Van tot: Aanwezig:

maandag 7 november 2016Nieuw: 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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Onze eerste nulronde was omstreeks 16:00. Waterrallen horen we genoeg, in de ronde van 17:30 zaten 
bij kooi 3/4 zelfs zes exemplaren.
Groet, Kees en Joop

Woensdag 9 november 2016
Een zwarte dag
Het was al duidelijk voor de eerste 
ronde: aankomst van verse Merels. 
Het zag zwart rond het gebouw. De 

meeste Merels vingen we welliswaar in de ochtend, maar ze bleven de hele dag doorkomen. Uiteindelijk 
vingen we er 35.
Verder twee nuttige roofvogelterugvangsten. Om 16:00 vingen we de onfortuinlijke Sperwer, die bij 
onze vorige ontmoeting z’n ring misliep, terug en konden we dit euvel herstellen. Het doorgeven voor de 
foto verliep vandaag vlekkeloos. Een uur later hing min of meer op dezelfde plek een adulte Havik.
Al met al een heugelijke dag. We hopen na deze opleving op nog een paar van dit soort dagen.
Groet, Kees en Joop

Donderdag 10 november 2016
Winterrust
De temperatuur zakt richting het 
vriespunt, de rondes leveren weinig 
vogels op. Wat betreft de wind, die is 
uit het oosten en om deze tijd altijd 
koud, ook in de gevoelswaarde.
Vandaag relatief veel terugvangsten, 
ze blijven hangen in het gebied.
Vermeldenswaardig is het feit dat we 
tussen de rondes we praktisch voor 
de deur een vissende man IJsvogel 
kunnen volgen.
Het lijkt nu al stil in het Glop, we ho-
pen nog op een (kleine) opleving.
Groet, Kees en Joop

Dagvangst van 10 11 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Keep 1 1
Koolmees 3 3
Koperwiek 26 8
Merel 413 17
Pimpelmees 3 3
Rietgors 1 1
Roodborst 32 5
Sijs 1 1
Tjiftjaf 11 2
Vink 2 2
Waterral 23 5
Winterkoning 42 6
Zwartkop 2 2

Totaal: 32 24

Aantal soorten: 13

Dagverslag

56

7:55 17:45 Joop & Kees

De temperatuur zakt richting het vriespunt, de rondes leveren weinig vogels op.
Wat betreft de wind die is uit het oosten om deze tijd altijd koud, ook in de gevoelswaarde.
Vandaag relatief veel terugmeldingen, ze blijven hangen in het gebied.
Vermeldenswaardig is het feit dat we tussen de rondes we praktisch voor de deur een vissende man Ijsvogel kunnen 
volgen.
Het lijkt nu al stil in het glop.we hopen nog op een (kleine) opleving.

Van tot: Aanwezig:

vrijdag 11 november 2016Nieuw: 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 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Goudhaantje 35 8
Havik 1 1
Keep 1 1
Koperwiek 9 9
Merel 435 39
Roodborst 3 3
Sijs 12 3
Sperwer 1 1
Tjiftjaf 1 1
Vink 2 2
Waterral 16 7
Winterkoning 1 2
Zwartkop 13 4

Totaal: 64 16

Aantal soorten: 13

Dagverslag

81

7:45 17:45 Joop & Kees

Een zwarte dag
Het was al duidelijk voor de eerste ronde: aankomst van verse Merels. Het zag zwart rond het gebouw. De meeste Merels 
vingen we welliswaar in de ochtend, maar ze bleven de hele dag doorkomen. Uiteindelijk vingen we er 35. 
Verder twee nuttige roofvogelterugvangsten. Om vier uur vingen we de onfortuinlijke Sperwer, die bij onze vorige 
ontmoeting z'n ring misliep, terug en konden we dit euvel herstellen. Het doorgeven voor de foto verliep vandaag 
vlekkeloos. Een uur later hing min of meer de zelfde plek een Havik met een verdacht ringnummer, waarschijnlijk de 
vogel die onze voorgangers niet helemaal juist hadden afgelezen. 
Al met al een heugelijke dag. We hopen na deze opleving op nog een paar van dit soort dagen.

Van tot: Aanwezig:

woensdag 9 november 2016Nieuw: 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 11 november 2016
Winterrust
Een fel rode zon scheen in het pad 
als je richting het oosten kijkt en 
loopt. Een klein deel van sectie 8 was 
bevroren. De Waterrrallen lieten zich 
voorlopig goed vangen. Zijn hoorbaar 

aanwezig in het veld. Uiteindelijk vandaag de meest gevangen 
soort.
De Houtduif was verleden jaar door één van ons geringd en ge-
vangen in hetzelfde net.
Opvallend veel terugvangsten vandaag. De beide Groenlingen 
vingen we in het laatste rondje even na 17:00.
De Staarmezen in het Glop zijn bijna allemaal wel geringd, we 
vangen ze regelmatig terug. Vandaag toch weer drie nieuwe van 
een glimmende ring voorzien.

Het zit er bijna op voor dit vangseizoen voor ons hier. Morgen start de ‘opruimploeg’. Die vangen nog 
een poosje en ruimen alles weer op. Wij wensen Henri en Hanneke veel vogels in deze ‘slotronde’.
Groet, Kees en Joop

Week 46

Zaterdag 12 november 2016
IJs in de ochtend, IJsvogel in de mid-
dag
Prachtige zonsopkomst met rijp op 
het gras en in de netten. We moeten 
door het ijs waden om bij de rallen-
kooien te komen. Er zijn weer duide-
lijk meer, verse, Merels dan de afge-
lopen twee dagen en we horen de 
hele ochtend overtrekkende Koper-
wieken roepen. Het zal allemaal wel 
met de invallende kou te maken heb-
ben.
Als Henri en Hanneke om 13:30 ar-
riveren heeft Ardie nog één vogel 
aangehouden die we nog wel het be-
kijken waard zouden kunnen vinden. 
En zo sta je dan met een IJsvogel in 
de hand als eerste vogel voor de af-
sluitende Novemberperiode. Het be-
trof een terugvangst van een eerstjaars vogel, duidelijk nog uit een laat uitgevlogen nest.
De rest van de middag bestond uit rustige rondjes met zes tot tien vogels. Daarbij nog een viertal onge-
ringde winterkoningen.
De vangsten van rallen bleven in de middag beperkt tot één exemplaar in kooi 5, de vandaag best van-

Dagvangst van 11 11 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Buizerd 1 1
Groenling 2 2
Houtduif 1 1
Keep 1 1
Koolmees 2 2
Koperwiek 13 4
Merel 66 12
Pimpelmees 21 3
Roodborst 21 3
Staartmees 83 11
Tjiftjaf 11 2
Waterral 16 16
Winterkoning 32 5
Zanglijster 1 1

Totaal: 37 27

Aantal soorten: 14

Dagverslag

64

7:55 17:45 Kees & Joop

Een fel rode zon scheen in het pad als je richting het oosten kijkt en loopt. Een klein deel van sectie 8 was bevroren.
De rallen lieten zich voorlopig goed vangen. Zijn hoorbaar aanwezig in het veld. Uiteindelijk vandaag de meest gevangen 
soort.
De houtduif was verleden jaar door een van ons gerind en gevangen in hetzelfde net.
Opvallend een hoog gehalte terugmeldingen vandaag. De beide Groenlingen vingen we in het laatste rondje even na 
17,00 uur.
De groep Staarmezen in het Glop is bijna allemaal wel van een ring voorzien, we vangen ze regelmatig terug. Vandaag 
toch weer 3 nieuwe van een glimmende ring voorzien.
Het zit er bijna op voor dit vangseizoen voor ons hier. Morgen start de "opruimploeg" die vangen nog een poosje en 
ruimen alles weer op.
Wij wensen Henrie en Hanneke veel vogels in deze slotronde.

Van tot: Aanwezig:

vrijdag 11 november 2016Nieuw: 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 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Goudhaantje 1 1
IJsvogel 1 1
Keep 1 1
Koolmees 2 2
Koperwiek 32 5
Merel 325 28
Pimpelmees 3 3
Roodborst 42 1 7
Siberische tjiftjaf 1 1
Sijs 2 2
Vink 13 4
Vuurgoudhaantje 1 1
Waterral 110 11
Winterkoning 38 11
Zwartkop 1 1

Totaal: 56 22

Aantal soorten: 15

Dagverslag

1 79

7:45 23:00 Joop & Kees, Ardie, vanaf 13:30 uur Henri en Hanneke

Prachtige zonsopkomst met rijp op het gras en in de netten. We moeten door het ijs waden om bij de rallenkooien te 
komen. Er zijn weer duidelijk meer, verse, Merels dan de afgelopen twee dagen en we horen de hele ochtend 
overtrekkende Koperwieken roepen. Het zal allemaal wel met de invallende kou te maken hebben.

Als Henri en Hanneke om 13:30 uur arriveren heeft Ardie nog 1 vogel aangehouden die we nog wel het bekijken waard 
zouden kunnen vinden. En zo sta je dan met een IJsvogel in de hand als eerste vogel voor de afsluitende 
Novemberperiode. Het betrof een terugvangst van een eerstjaars vogel , duidelijk nog uit een laat uitgevlogen nest.
De rest vsn de middag bestond uit rustige rondjes met 6 tot 10 vogels. Daarbij nog een 4-tal ongeringde 
winterkoningen…. De vangsten van rallen bleven in de middag beperkt tot 1 exemplaar in kooi 5, de vandaag best 
vangende kooi zoals het invoersysteem ons leert. In de eerste donmkerronde staat er nog een ral op de deksel van kooi 4 
en staat er nog 1 aan de verkeerde kant van het gaas van kooi 3. Dan kijk je toch even raar als je denkt dat ie in de kooi 
staat en je hem gewoon ziet weglopen als je nadert…

Bij het gebouw zien we nog een man havik uit het bosje voor het gebouw wegvliegen. Hij heeft een prooi in de poten en 
wordt onmiddellijk op z'n nek gezeten door een zwarte kraai. In de avonduren worden er nog vruchteloze rallenrondjes 
gelopen. De wind heeft in de loop van de avond aangehaald en de meerderheid van de netten in sectie 6 worden 
ontbladerd en gesloten.

Van tot: Aanwezig:

zaterdag 12 november 2016Nieuw: 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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gende kooi zoals het invoersysteem ons leert. In de eerste donkerronde staat er nog een ral op de dek-
sel van kooi 4 en staat er nog één aan de verkeerde kant van het gaas van kooi 3. Dan kijk je toch even 
raar als je denkt dat hij in de kooi staat en je hem gewoon ziet weglopen als je nadert.
Bij het gebouw zien we nog een man Havik uit het bosje voor het gebouw wegvliegen. Hij heeft een 
prooi in de poten en wordt onmiddellijk op z’n nek gezeten door een Zwarte Kraai.
In de avonduren worden er nog vruchteloze rallenrondjes gelopen. De wind heeft in de loop van de 
avond aangehaald en de meerderheid van de netten in sectie 6 worden ontbladerd en gesloten.
Groet, Kees en Joop, Henri en Hanneke

Zondag 13 november 2016
Van oude merelknarren
Tijdens het lopen van de eerste ron-
de begint het zachtjes te regenen. In 
het bos tikken de blaadjes daardoor 
net wat sneller van de twijgen af en 
het wordt in korte tijd een bont ge-
bladerte in de netten.
De vogels doen het meteen rustig 
aan, toch nog negen exemplaren bij 
terugkomst. Opmerkelijk genoeg 
daarbij nog helemaal geen Waterral-
len. Die doen het vandaag wat rusti-
ger aan. Maar dan laten ze vervol-
gens wel gedurende de hele dag van-
gen.
In het verslag van gisteren was ik 
nog vergeten te vertellen (ik hoorde 
het tijdens de verbale uitwisselingen door de tralies van het wachthek op de veerdam uit monde van 
Joop van Ardenne) dat men gisterochtend een Waterral in de kooien heeft gevangen die al in 2012 was 
geringd door wijlen Fokke Tuinstra. Wat wordt je van zo’n vangst toch altijd weer stiknieuwsgierig waar 
die vogels in de tussentijd verblijven. Helaas zijn satellietzenders vooralsnog niet erg geschikt voor Wa-
terrallen.
Gedurende lange tijd blijft het licht regenen terwijl de radar blijft volhouden dat het ieder moment droog 
zal worden. Het is mooi met m... De buien groeien bij aankomst vanaf zee gewoon snel aan en de radar 
registreert dat niet.
Er is duidelijk ook veel minder activiteit van Merels, de meeste van de aankomst van gisteren zullen zijn 
doorgevlogen. Wel weer een paar terugvangsten uit voorgaande jaren, twee mannen uit 2015, een 
vrouw uit 2015, en een man uit oktober 2010 die nu in de tussentijd 30 keer is gevangen. Een echte lo-
cal, want we vingen hem door de jaren heen in beide seizoenen. Nu is hij dus zeven jaar oud. In de tus-
senliggende jaren is hij in 2012 ook al een keer gewond uit het net gehaald nadat hij door een Buizerd 
was aangevallen. Daar is hij dus heel goed van hersteld.
In de laatste ronde vlak voor het donker hangen er in sectie 5 ineens drie Groenlingen in de netten. 
Vlak voor de bocht van 4 naar 5 blijken tientallen Spreeuwen in het riet te zijn gaan zitten slapen. Daar-
van springen er tijdens die ronde en een latere rallenronde toch nog twee in een mistnet.
In de avondronde ontsnapt er nog een Waterral uit de bovenste baan van het mistnet voor de luidspre-
ker. Bij het sluiten van de grofmazige 
netten in de pre-slaapronde knispert 
het onder de netten bij een bijna vol-
le supermaan: nachtvorst!
Groet, Henri en Hanneke

Maandag 14 t/m woensdag 16 
november 2016
Onderbreking
Henri en Hanneke hebben maandag 
het eiland moeten verlaten wegens 
familieomstandigheden: Henri’s va-
der is dinsdag overleden. Wij wensen 
de familie sterkte. Redactie

Dagvangst van 13 11 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Goudhaantje 11 2
Groenling 3 3
Koolmees 1 1
Koperwiek 71 8
Merel 813 21
Roodborst 41 5
Siberische tjiftjaf 1 1
Spreeuw 2 2
Tjiftjaf 1 1
Vink 1 1
Waterral 29 11
Winterkoning 21 3
Zanglijster 1 1

Totaal: 34 26

Aantal soorten: 13

Dagverslag

60

7:45 23:59 Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp

Tijdens het lopen van de eerste ronde begint het zachtjes te regenen. In het bos tikken de blaadjes daardoor net wat 
sneller van de twijgen af en het wordt in korte tijd een bont gebladerte in de netten. De vogels doen het meteen rustig 
aan, toch nog 9 exemplaren bij terugkomst. Opmerkelijk genoeg daarbij nog helemaal geen waterrallen. Die doen het 
vandaag wat rustiger aan. Maar dan laten zevervolgens wel gedurende de hele dag vangen. In het verslag van gisteren 
was ik nog vergeten te vertellen (ik hoorde het tijdens de verbale uitwisselingen door de tralies van het wachthek op de 
veerdam uit monde van joop van Ardenne) dat men gisterochtend een waterral in de kooien heeft gevangen die al in 2012 
was geringd door wijlen Fokke Tuinstra. Wat wordt je van zo'n vangst toch altijd weer stik nieuwsgierig waar die vogels in 
de tussentijd verblijven. Helaas zijn satelliet-zenders vooralsnog niet erg geschikt voor waterrallen… Gedurende lange tijd 
blijft het licht regenen terwijl de radar blijft volhouden dat het ieder moment droog zal worden. Het is mooi met m…. De 
buien groeien bij aankomst vanaf zee gewoon snel aan en de radar registreert dat niet.
Er is duidelijk ook veel minder activiteit van merels, de meeste van de aankomst van gisteren zullen door zijn gevlogen. 
Wel weer een paar terugvangsten uit voorgaande jaren, 2 mannen uit 2015, een vrouw uit 2015, en een man uit Oktober 
2010 die nu in de tussentijd 30 x is gevangen. Een echte local, want we vingen hem door de jaren heen in beide 
seizoenen. Nu is ie dus 7 jaar oud. In de tussenliggende jaren is hij in 2012 ook al een keer gewond uit het net gehaald 
nadat ie door een buizerd was aangevallen. Daar is ie dus heel goed van hersteld.
In de laatste ronde vlak voor het donker hangen er in sectie 5 ineens 3 groenlingen in de netten. Vlak voor de bocht van 4 
naar 5 blijken 10-tallen spreeuwen in het riet te zijn gaan zitten slapen. Daarvan springen er tijdens die ronde en een 
latere rallenronde toch nog 2 in een mistnet. In de avondronde ontsnapt er nog een ral uit de bovenste baan van het 
mistnet voor de luidspreker. Bij het sluiten van de grofmazige netten in de pre-slaapronde knispert het onder de netten bij 
een bijna volle supermaan, nachtvorst !

Van tot: Aanwezig:

dinsdag 22 november 2016Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

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

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 14 11 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Koolmees 1 1
Koperwiek 1 1
Merel 17 8
Pimpelmees 1 1
Sijs 2 2
Spreeuw 1 1
Vink 1 1
Waterral 15 6
Winterkoning 2 2

Totaal: 16 7

Aantal soorten: 9

Dagverslag

23

woensdag 23 november 2016Nieuw: 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 17 november 2016
Vervanging geregeld
Donderdagmiddag gearriveerd. Al-
leen in het donker Houtsnippen ge-
vangen.
Holmer Vonk

Vrijdag 18 november 2016
Nat en stil
Tot 8:00 was er veel regen. Daarna 
secties 1, 2, 3, de grove netten en de 
rallenkooien opengezet. Op de Wa-
terrallen na is het stil in het Glop.
Holmer Vonk

Week 47

Zaterdag 19 november 2016
Inpakken
Vanaf zonsopkomst regent het. Om 
10:00 is het gestopt. Daarom geen 
netten geopend. Alleen de rallenkooi-
en tot 10:00 vangbaar gehad.
Bij vertrek alle rallenkooien weer 
opengezet. Netten zijn met touwtjes vastgezet met het oog op de te verwachten harde wind. Zoals het 
er nu voor staat zal Kees van Kleef aanstaande dinsdag de vangst hervatten.
Holmer Vonk

Zondag 20 t/m maandag 21 november 2016
Onderbreking

Dinsdag 22 november 2016
De laatste loodjes
Na een rustige overtocht met het 
windje in de rug naar het Glop ge-
peddeld. De spullen afgeladen en 
boodschappen gedaan. Na een heer-
lijk bakkie koffie om 11:30 begonnen 
met het vangklaar maken van de ral-
lenkooien. Op het rallenplein zat al 
een Waterral in de vangkooi op me te 
wachten. Maar ja, de vangkooi stond 
nog open, dus hij vloog rechtstandig 
omhoog de vrijheid tegemoet.
Na een noodzakelijke wissel van 
knielaarzen naar lieslaarzen heb ik 
de rest van de dag geen natte voeten meer opgelopen. De regenmeter zat bij aankomst tot het randje 
toe vol. 45 mm. of meer. Dat is ook goed te merken in het terrein. Het water komt al op het pad bij sec-
tie 7 (achterin bij sectie 6). Het Glop heeft de storm goed doorstaan. Voor zover ik kan zien zijn er 
slechts twee bomen omgewaaid in de bossectie (hoek 1 en 2). De netopstelling heeft geen schade opge-
lopen.
Nadat de rallenkooien zijn opengezet (of dichtgezet; het is maar hoe je het bekijkt), ben ik begonnen 
met het openschuiven van de mistnetten. Als laatste heb ik sectie 2 geopend. Ik wist niet dat gesloten 
netten ook nog elzenproppen konden vangen. Bijkomstig voordeel: zo kom je nog eens aan mediteren 
toe. Alleen de fijnmazige mistnetten in sectie 6 zijn nog gesloten.
De Waterrallen lieten zich de gehele dag goed horen. Ze zijn in het gehele terrein nadrukkelijk aanwe-
zig. Tijdens het openzetten van de netten een tussentijds controlerondje gelopen. Dat leverde twee Tjif-

Dagvangst van 22 11 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Goudhaantje 1 1
Koperwiek 2 2
Merel 111 12
Pimpelmees 1 1
Roodborst 53 8
Siberische tjiftjaf 1 1
Tjiftjaf 1 1
Vink 1 1
Waterral 21 3
Winterkoning 52 7

Totaal: 23 14

Aantal soorten: 10

Dagverslag

37

#### 17:30 Kees van Kleef

Na een rustige overtocht met het windje in de rug naar het Glop gepeddeld. De spullen afgeladen en boodschappen 
gedaan. Na een heerlijk bakkie koffie om 11:30 uur begonnen met het vangklaar maken van de rallenkooien. Op het 
rallenplein zat al een Waterral in de vangkooi op me te wachten. Maar ja, de vangkooi stond nog open, dus hij vloog 
rechtstandig omhoog de vrijheid tegemoet. Na een noodzakelijke wissel van knielaarzen naar lieslaarzen heb ik de rest 
van de dag geen natte voeten meer opgelopen. De regenmeter zat bij aankomst tot het randje toe vol. 45 mm. of meer. 
Dat is ook goed te merken in het terrein. Het water komt al op het pad bij sectie 7 (achterin bij sectie 6). Het Glop heeft de 
storm goed doorstaan. Voor zover ik kan zien zijn er slechts 2 bomen omgewaaid in de bossectie (hoek 1 en 2). De 
netopstelling heeft geen schade opgelopen. Nadat de rallenkooien zijn opengezet (of dichtgezet; het is maar hoe je het 
bekijkt), ben ik begonnen met het openschuiven van de mistnetten. Als laatste heb ik sectie 2 geopend. Ik wist niet dat 
gesloten netten ook nog Elzenproppen konden vangen. Bijkomstig voordeel: zo kom je nog eens aan mediteren toe. 
Alleen de fijnmazige mistnetten in sectie 6 zijn nog gesloten.
De Waterrallen lieten zich de gehele dag goed horen. Ze zijn in het gehele terrein nadrukkelijk aanwezig. Tijdens het 
openzetten van de netten een tussentijds controlerondje gelopen. Dat leverde 2 Tjiftjaffen op, waaronder 1 overduidelijke 
Siberische (Tristis). Leuk. In dezelfde ronde vloog er nog een Waterral voor me op uit het struweel en belandde in het net. 
Deze heeft een mooi ringetje gekregen. Aan het einde van de middag zat er nog een groepje Staartmezen vlak naast me 
te mopperen en te schelden toen ik een Winterkoning uit sectie 5 haalde.
Aan het einde van de middag streek er nog een golfje Merels neer in het Glop, waarvan er toch een aantal gevangen kon 
worden.
Categorie Wel Gezien/Gehoord Niet Gevangen (WGNG): De huis-Buizerd (Buteo Buteo Domesticus), een man Havik, 
een jagende Sperwer in de bosjes nabij de ringtafel.

Van tot: Aanwezig:

dinsdag 22 november 2016Nieuw: 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 11 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Houtsnip 11 11

Totaal: 11

Aantal soorten: 1

Dagverslag

11

#### 23:59 Holmer

In het donker Houtsnippen gevangen.

Van tot: Aanwezig:

vrijdag 18 november 2016Nieuw: 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 11 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Goudhaantje 3 3
Houtsnip 13 4
Merel 11 2
Pimpelmees 1 1
Roodborst 32 5
Sperwer 1 1
Waterral 35 8

Totaal: 13 11

Aantal soorten: 7

Dagverslag

24

9:00 16:30 Holmer

Tot 8.00 was er veel regen. Daarna secties 1, 2, 3, de groffe netten en de rallenkooien open gezet.
In het rallenplein lag einde middag ineens een dode waterral zonder kop in de kooi, terwijl ik toch gewoon ieder uur 
gecontroleerd heb. 
Op de rallen na is het stil in het Glop.

Van tot: Aanwezig:

zaterdag 19 november 2016Nieuw: 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 11 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Waterral 1 1

Totaal: 1

Aantal soorten: 1

Dagverslag

1

7:30 10:00 Holmer

Vanaf zonsopkomst regent het. Om 10.00 is het gestopt. Daarom geen netten geopend.
Alleen de rallenkooien tot 10.00 vangbaar gehad.

Bij vertrek alle rallenkooien weer open gezet. Netten zijn met touwtjes vastgezet met het ook op de harde wind.

Van tot: Aanwezig:

zaterdag 19 november 2016Nieuw: 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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tjaffen op, waaronder één overduidelijke Siberische (tristis). Leuk. In dezelfde ronde vloog er nog een 
Waterral voor me op uit het struweel en belandde in het net. Deze heeft een mooi ringetje gekregen.
Aan het einde van de middag zat er nog een groepje Staartmezen vlak naast me te mopperen en te 
schelden toen ik een Winterkoning uit sectie 5 haalde.
Aan het einde van de middag streek er nog een golfje Merels neer in het Glop, waarvan er toch een 
aantal gevangen kon worden.
Categorie Wel Gezien/Gehoord Niet Gevangen (WGNG): De huis-Buizerd (Buteo buteo domesticus), een 
man Havik en een jagende Sperwer in de bosjes nabij de ringtafel.
Kees van Kleef

Woensdag 23 november 2016
De grote Houdini-dag
Het was vannacht een rustige nacht. 
Bij het opstaan stond de thermome-
ter op 5,5°C en er was nauwelijks 
wind (kracht 1 uit ZZO). De trekver-
wachting van Flysafe/BirdTAM gaf 
zelfs aan dat er vannacht toch enige 
trek had plaatsgevonden. Vol ver-
wachting begon ik dan ook aan de 
rondes.
Voordat ik echter de eerste vogel in 
handen had, waren er al vier voor 
me het net uit gevlogen, waaronder 
een Waterhoen. Grrr. Die vloog dwars 
door de bovenste baan van sectie 4 (nabij de rallenvangkooi) door een groot gat in het net. Uit het grof-
mazige net nabij sectie 5 vertrok een Houtduif met achterlating van het nodige gevederte (lees: dons-
veertjes). Tot overmaat van ramp liet ik aan de ringtafel nog een Winterkoning uit m’n handen ontsnap-
pen. Tja, er zijn van die dagen.
Dat er desondanks toch nog enige vogels op het tableau prijken mag haast een wonder heten :-).
In de eerste ronde bevond zich een Koperwiek die licht uitgekleurd was, alsmede een mooie Merel-
man met witte mascara.

De om 09:30 voorspelde lichte regen bleef uit tot 13:00. Toen vielen er welgeteld twee druppels. De 
voor de rest van de dag voorspelde matige regen bleef uit tot 15.20. Toen vielen er vijf druppels.
Dat maakte de vangcondities super: geen wind en geen zon. De vangsten waren echter niet spectacu-
lair, maar het druppelde aanvankelijk toch door met de soorten ‘as usual’, te weten Merel, Roodborst en 
Winterkoning. De Heggenmus was een wat vreemde eend in de bijt.
De Waterral is ondervertegenwoordigd op de lijst. Het geluid heeft gedraaid, de rallen zijn volop aanwe-
zig, maar het vangen blijft achter. Nu is het ook wel erg nat bij de kooien. Sommige vangkooitjes heb ik 
al wat hoger moeten plaatsen.
Tegen het einde van de ochtend heb ik ook sectie 6 geopend. Dat heeft geen enkel effect gehad op de 
vangsten, maar vormde zelfs de opmaat voor het lopen van een nulronde. Ja, dat kan ook nog. Had ik 
even niet bij stilgestaan :-).
Bij één van de vele bijna nulrondes ving ik een Houtduif terug, met de groeten aan Joop. Mijn maatje 
had hem tijdens onze gezamenlijke vangweek eind oktober van een ring voorzien. Sinds die tijd zijn er 
geen Houtduiven meer gevangen.

Dagvangst van 23 11 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Heggemus 3 3
Houtduif 1 1
Koperwiek 13 4
Merel 104 14
Pimpelmees 1 1
Roodborst 111 12
Spreeuw 2 2
Tjiftjaf 22 4
Waterral 5 5
Winterkoning 63 9

Totaal: 23 32

Aantal soorten: 10

Dagverslag

55

8:00 17:00 Kees van Kleef

De grote Houdini-dag.

Het was vannacht een rustige nacht. Bij het opstaan stond de thermometer op 5,5 graden Celcius en er was nauwelijks 
wind (kracht 1 uit ZZO). De trekverwachting van Flysafe/BirdTAM  gaf zelfs aan dat er vannacht toch enige trek had 
plaatsgevonden. Vol verwachting begon ik dan ook aan de rondes. Voordat ik echter de eerste vogel in handen had, 
waren er al vier voor me uit het net gevlogen, waaronder een Waterhoen. Grrr. Die vloog dwars door de bovenste baan 
van sectie 4 (nabij de rallenvangkooi) door een groot gat in het net. Uit het grofmazige net nabij sectie 5 vertrok een 
Houtduif met achterlating van het nodige gevederte (lees: donsveertjes). Tot overmaat van ramp liet ik aan de ringtafel 
nog een Winterkoning uit m’n handen ontsnappen. Tsja, er zijn van die dagen……. Dat er desondanks toch nog enige 
vogels op het tableau prijken mag haast een wonder heten :-).
In de eerste ronde bevond zich een Koperwiek die licht uitgekleurd was, alsmede een mooie Merelman  met witte 
mascara (zie foto’s).
De om 09.30 uur voorspelde lichte regen bleef uit tot 13.00 uur. Toen vielen er welgeteld twee druppels. De voor de rest 
van de dag voorspelde matige regen bleef uit tot 15.20 uur. Toen vielen er vijf druppels. Dat maakte de vangcondities 
super: geen wind en geen zon. De vangsten waren echter niet spectaculair, maar het druppelde aanvankelijk toch door 
met de soorten ‘as usual’, te weten Merel, Roodborst en Winterkoning. De Heggenmus was een wat vreemde eend in de 
bijt. De Waterral is ondervertegenwoordigd op de lijst. Het geluid heeft gedraaid, de rallen zijn volop aanwezig, maar het 
vangen blijft achter. Nu is het ook wel erg nat bij de kooien. Sommige vangkooitjes heb ik al wat hoger moeten plaatsen.
Tegen het einde van de ochtend heb ik ook sectie 6 geopend. Dat heeft geen enkel effect gehad op de vangsten, maar 
vormde zelfs de opmaat voor het lopen van een 0-ronde. Ja, dat kan ook nog. Had ik even niet bij stilgestaan :-). Bij één 
van de vele bijna 0-rondes ving ik een Houtduif terug, met de groeten aan Joop. Mijn maatje had hem tijdens onze 
gezamenlijke vangweek eind oktober van een ring voorzien. Sinds die tijd zijn er geen Houtduiven meer gevangen.
Vanmiddag presteerde en Waterhoen het om onder het net (in de korte sectie 5) door te zwemmen (!). Het moet niet 
gekker worden. Overigens kon die Waterhoen ook gewoon over het net vliegen (sectie 4), of onder het net doorlopen 
(sectie 3). Maar …….., morgen is die voor mij :-).
Aan het einde van de dag begonnen de Waterrallen zich zoals te gebruikelijk extra te roeren. Ik zag er diverse over de 
paden te lopen. Met de nodige aandrang leverde dit nog 2 netvangsten op. De rest was, indachtig Houdini, verdwenen. 
Met het vinen van een slaapplaats vergistten zich twee Spreeuwen. Wat een prachtige vogels zijn dat toch. Onwijs 
gewoon.
Categorie Wel Gezien/Gehoord Niet Gevangen (WGNG): groep Kleine Barmsijzen.
Categorie Niet Gezien/Gehoord ook Niet Gevangen (NGNG): Grote Goudvink :-)

Van tot: Aanwezig:

woensdag 23 november 2016Nieuw: 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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Vanmiddag presteerde een Waterhoen het om onder het net (in de korte sectie 5) door te zwemmen (!). 
Het moet niet gekker worden. Overigens kon die Waterhoen ook gewoon over het net vliegen (sectie 4), 
of onder het net doorlopen (sectie 3). Maar..., morgen is die voor mij :-).
Aan het einde van de dag begonnen de Waterrallen zich zoals te gebruikelijk extra te roeren. Ik zag er 
diverse over de paden lopen. Met de nodige aandrang leverde dit nog twee netvangsten op. De rest 
was, indachtig Houdini, verdwenen. Met het vinden van een slaapplaats vergisten zich twee Spreeuwen. 
Wat een prachtige vogels zijn dat toch. Onwijs gewoon.
Categorie Wel Gezien/Gehoord Niet Gevangen (WGNG): groep Kleine Barmsijzen.
Categorie Niet Gezien/Gehoord ook Niet Gevangen (NGNG): Grote Goudvink :-)
Kees van Kleef

Donderdag 24 november 2016
En ineens ligt er een juweeltje voor 
je voeten
Vannacht is de wind iets aangetrok-
ken (oost 3 Bft), hetgeen ook nauwe-
lijks anders kon gelet op de windstille 
dag van gisteren. Vanwege de ge-
ringe hoeveelheid vogels kon ik me 
de eerste ronde op m’n gemak bezig 
houden met het ontbladeren van sec-
tie 6. De Waterrallen zijn volop aan-
wezig in het terrein. De Merels daar-
entegen lijken vertrokken.
In de tweede ronde nog geprobeerd 
om een tweetal Sijzen naar het net 
te drijven (nee, het waren geen 
drijfsijsjes), maar getuige de 
vangstaat is dat niet helemaal gelukt. 
En als je denkt dat dit lachwekkend is, dan had je vanochtend eens in de schapenwei moeten kijken. 
Onze buren zijn met vijf man en een rol gaas de hele ochtend bezig geweest om de schapen bijeen te 
drijven en de oormerken af te lezen.
Aan het einde van de ochtend lag er ineens een juweeltje voor m’n voeten in de onderste baan van 

sectie 2. Dit, inmiddels als vrouw te determineren, juweeltje is 
begin september door de 
andere Kees als eerste 
kalenderjaar geringd.
Vermeldenswaard is de 
terugvangst van een Me-
rel-man. Deze is als eer-
ste kalenderjaar geringd 
in 2010. Het is een lokale 
vogel, want door het hele 
seizoen heen is hij al die 
jaren regelmatig terugge-
vangen. Niet vermeldens-

waard, maar wel leuk, is de vangst van een Putter. Wat zijn ook 
deze beesten mooi.
Aan het einde van de middag viel de wind (kracht 4-5 Bft) wat 
weg. Gelukkig maar, want die maakte het best wel fris en zorgde 
ervoor dat ik de strijd tegen het gebladerte in sectie 6 maar niet 
kon winnen. Tegen de avond trok de wind weer wat aan. Dus 
morgen verder met de strijd.
Ik zat me tijdens het lopen van de bijna-avondronde te bedenken 
dat ik al twee dagen geen roofpiet had gezien of gehoord. Ik was 
nog niet uitgedacht of een hevig alarmerende Merel trok mijn 
aandacht. In sectie 7 hing ze, een kleine meter naast een eerste 
kalenderjaar Sperwer-vrouw. Wat zal die Merel het benauwd 
hebben gehad.

Dagvangst van 24 11 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
IJsvogel 1 1
Kleine barmsijs 1 1
Koperwiek 15 6
Merel 52 7
Pimpelmees 2 2
Putter 1 1
Roodborst 61 7
Sperwer 1 1
Tjiftjaf 1 1
Vink 1 1
Waterral 3 3
Winterkoning 3 3
Zwartkop 1 1

Totaal: 17 18

Aantal soorten: 13

Dagverslag

35

8:00 17:00 Kees van Kleef

En ineens ligt er een juweeltje voor je voeten.

Vannacht is de wind iets aangetrokken (O 3), hetgeen ook nauwelijks anders kon gelet op de windstille dag van gisteren. 
Vanwege de geringe hoeveelheid vogels kon ik me de eerste ronde op m’n gemak bezig houden met het ontbladeren van 
sectie 6.  De Waterrallen zijn volop aanwezig in het terrein. De Merels daarentegen lijken vertrokken.
In de 2e ronde nog geprobeerd om een tweetal Sijzen naar het net te drijven (nee, het waren geen drijfsijsjes), maar 
getuige de vangstaat is dat niet helemaal gelukt. En als je denkt dat dit lachwekkend is, dan had je vanochtend eens in 
de schapenwei moeten kijken. Onze buren zijn met vijf man en een rol gaas de hele ochtend bezig geweest om de 
schapen bijeen te drijven en de oormerken af te lezen.
Aan het einde van de ochtend lag er ineens een juweeltje voor m’n voeten in de onderste baan van sectie 2. Dit, 
inmiddels als vrouw te determineren, juweeltje is begin september door de andere Kees als 1Kj geringd.
Vermeldenswaardig is de terugvangst van een Merel man. Deze is als 1 Kj geringd in 2010. Het is een lokale vogel, want 
door het hele seizoen heen is hij al die jaren regelmatig teruggevangen. Niet vermeldenswaardig, maar wel leuk, is de 
vangst van een Putter. Wat zijn ook deze beesten mooi.
Aan het einde van de middag viel de wind (kracht 4-5) wat weg. Gelukkig maar, want die maakte het best wel fris en 
zorgde er voor dat ik de strijd tegen het gebladerte in sectie 6 maar niet kon winnen. Tegen de avond trok de wind weer 
wat aan. Dus morgen verder met de strijd.
Ik zat me tijdens het lopen van de bijna-avondronde te bedenken dat ik al twee dagen geen roofpiet had gezien of 
gehoord. Ik was nog niet uitgedacht of een hevig alarmerende Merel trok mijn aandacht. In sectie 7 hing ze, een kleine 
meter naast een 1 Kj Sperwer vrouw. Wat zal die Merel het benauwd hebben gehad. Nu weet ik dat je met Sperwers 
moet oppassen. Desondanks is het haar gelukt om tot tweemaal toe haar beide poten in mijn vingers te zetten. En als je 
dan alleen bent, is dat best wel tamelijk precair. Met dit bericht zullen de aandelenkoersen van Hansaplast spuitpleister 
subiet een opwaartse lijn vertonen. Dus, wees er snel bij. Voor alle zekerheid m’n handen maar ontsmet, zowel aan de 
buitenkant als aan de binnenkant :-). 
Al met al, en met een roepende Kerkuil op de achtergrond, kijk ik terug op een leuke dag.

Niet voor de website:
Met de eerste ronde hing er voor de speaker een dode Waterral in de onderste baan. Ogenschijnlijk gaaf en met een 
gewicht van 130 gr. Zeker niet de minste. Twee meter verderop lagen de resten (vleugels) van een andere Waterral. Zijn 
de katten van Visser weer langs geweest? Ik heb ze overigens nog niet gezien op de baan.
Vandaag was de schoonmaak er weer. De afgelopen maand zijn ze niet geweest. Kennelijk is het dus niet gelukt om het 
aanvullende contract voor de maand november vanuit de VU georganiseerd te krijgen.
De talrijk aanwezige Waterrallen laten zich maar niet vangen. Vandaag had ik er 1 in de kooi (het relatief droge plein) en 
2 in het net. Mijn indruk is dat het gewoon te nat is. Ze moeten haast zwemmend langs de wingen naar de kooien, alwaar 
ze vervolgens bijna verzuipen. De bijgevoegde foto’s spreken boekdelen. Uiteraard deze ook niet voor de website.

Van tot: Aanwezig:

donderdag 24 november 2016Nieuw: 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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Nu weet ik dat je met Sperwers moet oppassen. Desondanks is het haar gelukt om tot tweemaal toe 
haar beide poten in mijn vingers te zetten. En als je dan alleen bent, is dat best wel tamelijk precair. 
Met dit bericht zullen de aandelenkoersen van Hansaplast spuitpleister subiet een opwaartse lijn verto-
nen. Dus, wees er snel bij. Voor alle zekerheid m’n handen maar ontsmet, zowel aan de buitenkant als 
aan de binnenkant :-).
Al met al, en met een roepende Kerkuil op de achtergrond, kijk ik terug op een leuke dag.
Kees van Kleef

Vrijdag 25 november 2016
Vorst aan de grond
Het was vannacht kraakhelder. Een 
schitterende sterrenhemel viel mij 
ten deel. Vanochtend was het ook 
prachtig. Een graad of 3 en een 
windje van slechts 2 Bft vanuit ONO. 
Bij sommige secties was de onderste 
baan bevroren en langs de wing naar 
het rallenplein lag aan het begin van 
het looppaadje zelfs een dun laagje 
ijs.
De zonsopkomst was prachtig. Het 
geringe aantal vogels stond mij zelfs 
toe om een stoeltje op het toegangs-
pad neer te zetten en met een bakje 
koffie te genieten van het prachtige schouwspel. De appeltaart ontbrak helaas. Een Sperwer die vanaf 
boer Visser richting Glop zeilde deed een appèl op mijn verantwoordelijkheidsgevoel. Dus: terug aan de 
arbeid.
Nu viel die arbeid qua vogels best mee. Of om het anders te zeggen: het was gewoon bedroevend. Op 
de Waterrallen na lijken ze allemaal vertrokken te zijn. Het is duidelijk wachten op nieuwe aankomst. 
Ook vandaag weer meer terugvangsten dan verse vogels.
Het lukt mij maar niet om de tamelijk massaal aanwezige Waterrallen te vangen. Slechts één in de 

Dagvangst van 25 11 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Goudhaantje 1 1
Koolmees 1 1
Koperwiek 1 1
Merel 52 7
Pimpelmees 11 2
Putter 1 1
Roodborst 4 4
Sijs 22 4
Waterral 12 3
Winterkoning 3 3

Totaal: 10 17

Aantal soorten: 10

Dagverslag

27

8:00 17:15 Kees van Kleef

Vorst aan de grond.

Het was vannacht kraakhelder. Een schitterende sterrenhemel viel mij ten deel. Vanochtend was het ook prachtig. Een 
graad of 3 en een windje van slechts 2 Bft. vanuit ONO. Bij sommige secties was de onderste baan bevroren en langs de 
wing naar het rallenplein lag aan het begin van het looppaadje zelfs een dun laagje ijs. De zonsopkomst was prachtig. Het 
geringe aantal vogels stond mij zelfs toe om een stoeltje op het toegangspad neer te zetten en met een bakje koffie te 
genieten van het prachtige schouwspel.  De appeltaart ontbrak helaas. Een Sperwer die vanaf boer Visser richting Glop 
zeilde deed een appel op mijn verantwoordelijkheidsgevoel. Dus: terug aan de arbeid.
Nu viel die arbeid qua vogels best mee. Of om het anders te zeggen: het was gewoon bedroevend. Op de Waterrallen na 
lijken ze allemaal vertrokken te zijn. Het is duidelijk wachten op nieuwe aankomst. Ook vandaag weer meer 
terugvangsten dan verse vogels. Het lukt mij maar niet om de tamelijk massaal aanwezige Waterrallen te vangen. Slechts 
één in de vangkooi. De andere (slechts)  twee joeg ik voor me uit het mistnet in. De suggestie gisteravond van een 
collega om de ingangen te controleren vanwege de hoge waterstanden heb ik vandaag niet opgevolgd. Vraag me niet 
waarom, maar het is er gewoon niet van gekomen. Naast het genieten van de weersomstandigheden en de omgeving 
heb ik me vandaag bezig gehouden met het afbouwen van de netopstelling. Zo zijn successievelijk de secties 6 
(fijnmazig), 9 en 4 afgebroken en opgeruimd. Van sectie 6 heb ik op één na alle netten als rijp voor ‘de brand erin’ 
bestempeld en van sectie 9 één net. Van sectie 4 had ik in de loop van het seizoen al een paar netten vervangen, dus die 
kunnen volgend jaar weer gewoon gebruikt worden.
Aan het einde van de dag, tegen het vallen van de avond, schoof er ‘ineens’ mist ( of erg lage bewolking) het eiland op. 
Dat was best een mooi gezicht, maar maakte wel dat het gelijk behoorlijk vochtig aanvoelde. Je zag de mist aangroeien 
op de netten en druppels vormen. Omdat ik inmiddels aardig ‘de knollen op had’ heb ik de grofmazige netten aan het 
begin van de avond gesloten. I call it a day. Morgen een nieuwe dag.

Van tot: Aanwezig:

vrijdag 25 november 2016Nieuw: 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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vangkooi. De andere (slechts) twee joeg ik voor 
me uit het mistnet in. De suggestie gisteravond 
van een collega om de ingangen te controleren 
vanwege de hoge waterstanden heb ik vandaag 
niet opgevolgd. Vraag me niet waarom, maar het 
is er gewoon niet van gekomen. Naast het genie-
ten van de weersomstandigheden en de omgeving 
heb ik vandaag een begin gemaakt met het afbou-
wen van de netopstelling. 
Aan het einde van de dag, tegen het vallen van de 
avond, schoof er ‘ineens’ mist (of erg lage bewol-
king) het eiland op. Dat was best een mooi ge-
zicht, maar maakte wel dat het gelijk behoorlijk 
vochtig aanvoelde. Je zag de mist aangroeien op 
de netten en druppels vormen. Omdat ik inmiddels 
aardig ‘de knollen op had’ heb ik de grofmazige netten aan het begin van de avond gesloten. I call it a 
day. Morgen een nieuwe dag.
Kees van Kleef

Week 48

Zaterdag 26 november 2016
In nevelen gehuld
Vanochtend was de wereld in nevelen 
gehuld. De temperatuur lag net bo-
ven het vriespunt, dus ook nu weer 
een paar onderste banen bevroren, 
alhoewel minder dan gisteren. Tij-
dens het lopen van de pré-ronde om 
de grofmazige netten open te schui-
ven viel de dauw mee. De netten wa-
ren wel nat, maar niet zo ernstig als 
ik verwachtte vanwege de mist. Het 
‘ontdauwen’ van de netten is met die 
mist een tamelijk zinloze bezigheid. 
Binnen de kortste keren ‘groeit’ de dauw weer aan. De pré-ronde leverde zowaar nog een reeds gering-
de Winterkoning op.
Tijdens de eerste ronde de tip van mijn collega nu wel opgevolgd, en de ingangen van de kooien gecon-
troleerd op toegankelijkheid vanwege de hoge waterstanden in wel het Glop. Ik heb slechts één ingang 
enigszins hoeven te corrigeren. De rest was goed. Dat bleek ook wel, want in die eerste ronde heb ik er 
vier kunnen vangen. Eindelijk.
De vogels komen pas laat op gang. Tenminste, dat op gang komen viel best wel tegen. Er zijn nauwe-
lijks vogels in het Glop. Wel foerageert met regelmaat een grote groep Sijzen in de toppen van de bo-
men. Als die nu eens naar beneden komen...

Dagvangst van 26 11 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Koolmees 1 1
Koperwiek 1 1
Merel 62 8
Pimpelmees 1 1
Roodborst 5 5
Tjiftjaf 1 1
Vink 21 3
Waterral 23 6
Winterkoning 5 5

Totaal: 8 22

Aantal soorten: 9

Dagverslag

31

7:45 17:00 Kees van Kleef, later Henri Bouwmeester

In nevelen gehuld.

Vanochtend was de wereld in nevelen gehuld. De temperatuur lag net boven het vriespunt, dus ook nu weer een paar 
onderste banen bevroren, alhoewel minder dan gisteren.
Tijdens het lopen van de pré-ronde om de grofmazige netten open te schuiven viel de dauw mee. De netten waren wel 
nat, maar niet zo ernstig als ik verwachtte vanwege de mist. Het ‘ontdauwen’ van de netten is met die mist een tamelijk 
zinloze bezigheid. Binnen de kortste keren ‘groeit’ de dauw weer aan. De pré-ronde leverde zowaar nog een reeds 
geringde Winterkoning op.
Tijdens de eerste ronde de tip van mijn collega nu wel opgevolgd, en de ingangen van de kooien gecontroleerd op 
toegankelijkheid vanwege de hoge waterstanden in wel het Glop. Ik heb slechts één ingang enigszins hoeven te 
corrigeren. De rest was goed. Dat bleek ook wel, want in die eerste ronde heb ik er vier kunnen vangen. Eindelijk.
De vogels komen pas laat op gang. Tenminste, dat op gang komen viel best wel tegen. Er zijn nauwelijks vogels in het 
Glop. Wel foerageert met regelmaat een grote groep Sijzen in de toppen van de bomen. Als die nu eens naar beneden 
komen ……
De ochtend besteed met het anti-slip maken van het nieuwe bruggetje bij sectie 5. Vanochtend brak ik namelijk tot 
tweemaal toe bijna m’n nek vanwege een ‘aanvriezend wegdek’.  Nu was er nog genoeg oud gaas aanwezig, dus dat was 
het probleem niet. Het probleem zat hem in het vastnagelen van dat gaas op bevroren Azobé-hardhout. Zelfs de dikste 
krammen verbogen nog.
Henri kwam met de middagboot aan, vergezeld van de andere Kees. Die moest nog even wat vangspullen ophalen voor 
een vangpoging op Scholeksters op Vlieland. Gelijk maar even van de gelegenheid gebruik gemaakt om met z’n drieën 
de mogelijke locatie van een Helgoland-vangkooi te bespreken. Rekening houdend met de wensen / eisen van de 
terreineigenaar zien we wel mogelijkheden voor de realisatie van zo’n kooi.
Dit was alweer mijn laatste volle dag. Vanaf nu neemt Henri de honneurs waar.

N.B. Niet voor de website:
Tijdens de pre-ronde waren de kooien leeg. Tijdens de eerste ronde lag er in het plein een vers dode Waterral en in de 
kooi 5 een vers onthoofde Waterral. Althans, zijn kop was afgekluifd.
Wat is de bedoeling van al die oude fietsen. Sommigen zijn al in vergevorderde staat van teruggang naar moeder natuur. 
Is het nog de bedoeling dat we dit proces versnellen door die meuk naar de schroot te brengen. Ik heb wat illustratieve 
foto's bijgevoegd, uiteraard niet voor de website.

Van tot: Aanwezig:

zaterdag 26 november 2016Nieuw: 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 ochtend besteed met het anti-slip maken van het nieuwe bruggetje bij sectie 5. Vanochtend brak ik 
namelijk tot tweemaal toe bijna m’n nek vanwege een ‘aanvriezend wegdek’. Nu was er nog genoeg oud 
gaas aanwezig, dus dat was het probleem niet. Het probleem zat hem in het vastnagelen van dat gaas 
op bevroren Azobé-hardhout. Zelfs de dikste krammen verbogen nog.
Henri kwam met de middagboot aan, vergezeld van de andere Kees. Die moest nog even wat vangspul-
len ophalen voor een vangpoging op Scholeksters op Vlieland. Gelijk maar even van de gelegenheid ge-
bruik gemaakt om met z’n drieën de mogelijke locatie van een Helgoland-vangkooi te bespreken. Reke-
ning houdend met de wensen/eisen van de terreineigenaar zien we wel mogelijkheden voor de realisatie 
van zo’n kooi.
Dit was alweer mijn laatste volle dag. Vanaf nu neemt Henri de honneurs waar.
Kees van Kleef

Zondag 27 november 2016
De draad weer oppakken...
Vanmorgen toch nog redelijk fris op-
gestaan na vannacht nog anderhalf 
uur eikenbladeren te hebben gepeu-
terd in de tot bedgaanstijd nog open-
staande grofmazige netten. Geen 
nachtvorst deze maal en ook de 
dauw ontbrak. Naast die dauw echter 
ook de vogels. We keerden terug van 
de eerste ronde met slechts een te-
rugvangst van een Pimpelmees. De 
tweede ronde was gelukkig iets be-
ter, zondagsrust bij de vogels? Net 
als voorgaande dagen bleef het weer 
rondjes lopen van 0-4 vogels waarbij 
af en toe een Waterral als krent op de helaas slechts spreekwoordelijke taart.
Kees kwam aan het eind van de ochtend van een ronde terug met een dode Houtsnip die vers geslagen 
als een bout in het net was achtergebleven nadat (vermoedelijk/waarschijnlijk) een Havik er mee in het 
net was beland.
Ook vandaag weer een Merel-man teruggevangen die in 2013 als eerstejaarsvogel geringd is, trouw be-
zoeker in de meest letterlijke zin des woords want op de dag voor mijn vroegtijdig vertrek op de der-
tiende is hij voor het laatst gecontroleerd. Daarna heeft hij kennelijk op mij zitten wachten, want nu 
hing hij weer in hetzelfde grofmazige net, overigens net als exact een jaar plus één dag geleden.
Aan het eind van de zonnige middag waren er toch nog een paar Sijzen die kennelijk de aantrekkings-
kracht van het water niet wisten te weerstaan en pal naast de sloot in het net hingen; twee ongeringde 
vogels en twee terugvangsten van 25 oktober jongstleden.
Er zaten met name vanmiddag meerdere Tjiftjaffen in het vangterrein. Wat wil je met zo’n lekker zonne-
tje. Er verschenen er uiteindelijk drie ter ringtafel. daarbij een voor een Tjiftjaf behoorlijk groot exem-
plaar met een vleugellengte van maar liefst 68 mm. Toch was het een heel gewone Phylloscopus collybita.
Verder in het kader van ouwe knarren nog een Pimpelmees uit 2011 met de voor Schiermonnikoog ver-
dienstelijke leeftijd van zes kalenderjaren; gezien het verloop van de terugvangsten, overigens wel een 
transgender...

Dagvangst van 27 11 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Goudhaantje 1 1
Houtsnip 1
Merel 3 3
Pimpelmees 3 3
Roodborst 5 5
Sijs 24 6
Tjiftjaf 3 3
Vink 2 2
Waterral 16 7
Winterkoning 11 2

Totaal: 16 16

Aantal soorten: 10

Dagverslag

33

7:30 23:59 Henri Bouwmeester en Kees v. Kleef (tot 13:15 u.)

Vanmorgen toch nog redelijk fris opgestaan na vannacht nog anderhalf uur Eikenbladeren te hebben gepeuterd in de tot 
bedgaanstijd nog openstaande grofmazige netten. Geen nachtvorst deze maal en ook de dauw ontbrak. Naast die dauw 
echter ook de vogels…. We keerden terug van de eerste ronde met slechts een terugvangst van een Pimpel. De tweede 
ronde was gelukkig iets beter, zondagsrust bij de vogels? Net als voorgaande dagen bleef het weer rondjes lopen van 0-4 
vogels waarbij af en toe een waterral als krent op de helaas slechs spreekwoordelijke taart.
Kees kwam aan het eind van de ochtend van een ronde terug met een dode houtsnip die vers geslagen als een bout in 
het net was achtergebleven nadat (vermoedelijk/waarschijnlijk) een Havik er mee in het net was beland.
Ook vandaag weer een Merel-man teruggevangen die in 2013 als eerstejaarsvogel geringd is, trouw bezoeker in de 
meest letterlijke zin des woords want op de dag voor mijn vroegtijdig vertrek op de13e is ie voor het laatst gecontroleerd. 
Daarna heeft ie kennelijk op mij zitten wachten want nu hing ie weer in hetzelfde grofmazige net, overigens net als exact 
een jaar plus 1 dag geleden….
Aan het eind van de zonnige middag waren er toch nog een paar Sijzen die kennelijk de aantrekkingskracht van het water 
niet wisten te weerstaan en pal naast de sloot in het net hingen ; 2 ongeringde vogels en 2 terugvangsten van 25 Oktober 
jongstleden.
Er zaten met name vanmiddag meerdere Tjiftjaffen in het vangterrein. Wat wil je met zo'n lekker zonnetje.... Er 
verschenen er uiteindelijk 3 ter ringtafel. daarbij een voor een Tjiftjaf behoorlijk groot exemplaar met een vleugellengte 
van maar liefst 68 mm. Toch was het een heel gewone Phylloscopus collybita.
Verder in het kader van ouwe knarren nog een Pimpel uit 2011 met de voor Schier verdienstelijke leeftijd van 6 
kalenderjaren, gezien het verloop van de terugvangsten overigens wel een transgender…
De eerste ronde na het vallen van de duisternis leverde nog 3 Waterrallen op waarbij 1 mooi adult exemplaar. De 
allerlaatste ronde wordt om 23:45 uur gelopen oner een heldere sterrenhemel aan een maanloze nachtelijke horizon. De 
temperatuur ging vanavond al stevig naar onderuit en dat betekent maar één ding : nachtvorst ! Het knispert dus ook al 
onder mn voetenn de onderste 2 banen van de netten zijn al stijfbevroren. In de kooien zat nog 1 Waterral.

Van tot: Aanwezig:

maandag 28 november 2016Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

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

Totaal:alle vangsten van deze soort
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De eerste ronde na het vallen van de duisternis leverde nog drie Waterrallen op waarbij één mooi adult 
exemplaar. De allerlaatste ronde wordt om 23:45 gelopen onder een heldere sterrenhemel aan een 
maanloze nachtelijke horizon. De temperatuur ging vanavond al stevig naar onderuit en dat betekent 
maar één ding: nachtvorst! Het knispert dus ook al onder m’n voeten de onderste twee banen van de 
netten zijn al stijfbevroren. In de kooien zat nog één Waterral.
Henri Bouwmeester

Maandag 28 november 2016
Doorzettende kou
Zoals gisteravond al geschreven: 
nachtvorst! En dat terwijl de KNMI-
kaart met actuele metingen een 
warmtebel voor Schiermonnikoog en 
het Lauwersmeergebied geeft van 
ruim 5°C boven nul. Het zal dan wel 
warm ijs zijn dat onder mijn laarzen 
breekt als ik de eerste controle van 
de inloopkooien doe.
Bij alle netten die nog staan zijn de 
onderste twee banen weer bevroren. 
Totaal geen vangsten in die eerste 
ronde, maar er komen boven het 
Glop duidelijk enkele Merels en Ko-
perwieken binnenvallen en af en toe 
is ook het getsjak van een enkele Kramsvogel te horen. Ik moet zeggen dat ik met dit vriezende weer 
toch echt wel had verwacht een paar Houtsnippen te zien, niks daarvan.
De volgende ronde is al iets beter, dan hangen er op de hoge delen van sectie 5 en de scheiding van 
sectie 6 en 7 een vijftal Merels in de netten. Daarbij een terugvangst van zo’n gekke zwarte met ge-
schubde veren waarvan zelfs het centrum een smal bruin streepje heeft. De vogel heeft tevens een 

sterke keelstreep die echter niet doorloopt tot op 
de borst. Van een bruine bef is ook duidelijk geen 
sprake. Dus ja, maak je daar nou een man of een 
vrouw van?
Volledig in de geest van het koude weer vang ik 
vandaag een Taigaboomkruiper terug die zoals 
blijkt sinds 23 oktober hier al aanwezig is. Aan het 
eind van de daglichtsessie komt bij die ‘koude’ 
soorten nog een Siberische Tjiftjaf op de proppen 
die ik vanmiddag al een paar keer in de opstelling 
hoorde roepen. Omdat de vogel in de laatste ronde 
gevangen werd mag hij een nachtje in het fietsen-
hok slapen. 
Het is met de rallen weer het zelfde verhaal als ge-

durende de voorgaande dagen. Je hoort ze aan alle kanten, maar de kooien bezoeken ze niet. Toch wor-
den er uiteindelijk verspreid over de dag wel een paar meer gevangen dan voorgaande dagen.
Tussen de rondes door ben ik bezig met het knotten van de berken in sectie 5. Daarvan ligt nu de sap-
stroom nog stil en dat kan in januari al een ander verhaal zijn zodat je ze dan niet meer kunt snoeien; 
het ijzer smeden als het heet is dus.
Ik vang enkele Vinken vandaag, waarbij een exemplaar uit juni 2014 dat tijdens één van de vangdagen 
in het kader van het CES-project is geringd en daarna nu pas voor het eerst weer opnieuw in de netten 
hangt. Goed dat we aan het CES-project deelnemen dus!
Tijdens de schemerronde begint het al te vriezen bij een prachtig oranje heldere hemel die de prachtige 
grasbalen-skyline van boer Visser nog even extra accentueert. Tijdens de rallenronde van 21:00 vriest 
het al zo hard dat de netten tot bovenaan zijn bevroren en er op het water van het pad naar het ‘rallen-
plein’ al een laagje van 2 mm ijs ligt. De rallen hebben het ook koud want zijn inactief, wel zitten er 
twee boven op de kooi, lekker vrij van het water.
Henri Bouwmeester

Dagvangst van 28 11 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Koolmees 1 1
Koperwiek 1 1
Merel 45 9
Pimpelmees 2 2
Roodborst 7 7
Siberische tjiftjaf 1 1
Sijs 3 3
Staartmees 1 1
Taiga boomkruiper 1 1
Vink 13 4
Waterral 13 4
Winterkoning 6 6

Totaal: 16 24

Aantal soorten: 12

Dagverslag

40

7:00 23:59 Henri Bouwmeester

Zoals gisteravond al geschreven : Nachtvorst ! En dat terwijl de KNMI-kaart met actuele metingen een warmtebel voor 
Schiermonnikoog en het Lauwersmeergebied geeft van ruim 5 graden boven nul. Het zal dan wel warm ijs zijn dat onder 
mijn laarzen breekt als ik de eerste controle van de inloop-kooien doe. Bij alle netten die nog staan zijn de onderste 2 
banen weer bevroren. Totaal geen vangsten in die eerste ronde, maar er komen boven het Glop duidelijk enkele Merels 
en Koperwieken binnenvallen en af en toe is ook het getsjak van een enkele Kramsvogel te horen. Ik moet zeggen dat ik 
met dit vriezende weer toch echt wel had verwacht een paar Houtsnippen te zien, niks daarvan…..
De volgende ronde is al iets beter, dan hangen er op de hoge delen van sectie 5 en de scheiding van sectie 6 en 7 een 
vijftal merels in de netten. Daarbij een terugvangst van zo'n gekke zwarte met geschubde veren waarvan zelfs het 
centrum een smal bruin streepje heeft, de vogel heeft tevens ee sterke keelstreep die echter niet doorloopt tot op de 
borst. Van een bruine bef is ook duidelijk geen sprake. Dus ja, maak je daar nou een man of een vrouw van ?
Volledig in de geest van het koude weer vang ik vandaag een Taigaboomkruiper terug die dus zoals blijkt sinds 23 
Oktober hier al aanwezig is. Aan het eind van de daglichtsessie komt bij die 'koude' soorten nog een siberische Tjiftjaf op 
de proppen die ik vanmiddag al een paar keer in de opstelling hoorde roepen. Omdat de vogel in de laatste ronde 
gevangen werd mag ie een nachtje in het fietsenhok slapen. Morgen foto's dus….
Het is met de rallen weer het zelfde verhaal dan gedurende de voorgaande dagen. Je hoort ze aan alle kanten, maar de 
kooien bezoeken ze niet. Toch worden er uiteindelijk verspreid over de dag wel een paar meer gevangen dan voorgaande 
dagen. 
Tussen de rondes door ben ik bezig met het knotten van de berken in sectie 5. Daarvan ligt nu de sapstroom nog stil en 
dat kan in Januari al een ander verhaal zijn zodat je ze dan niet meer kunt snoeien ; het ijzer smeden als het heet is dus.
Ik vang enkele Vinken vandaag, waarbij een exemplaar uit Juni 2014 die tijdens 1 van de vangdagen in het kader van het 
CES-project is geringd en daarna nu pas voor het eerst weer opnieuw in de netten hangt. Goed dat we aan het CES-
project deelnemen dus !
Tijdens de schemerronde begint het al te vriezen bij een prachtig oranje heldere hemel die de prachtige grasbalen-skyline 
van boer Visser nog even extra accentueert. Tijdens de rallenronde van 21 uur vriest het al zo hard dat de netten tot 
bovenaan zijn bevroren en er op het water van het pad naar het 'rallenplein' al een laagje van 2 mm ijs ligt. De rallen 
hebben het ook koud want zijn inactief, wel zitten er 2 boven op de kooi, lekker vrij van het water….

Van tot: Aanwezig:

dinsdag 29 november 2016Nieuw: 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 29 november 2016
Brrroeten...
Zoals te verwachten was bestond de 
netopstelling vanmorgen uit muren 
of ook wel best te omschrijven als 
waslijnen met witte lakens. Ondanks 
het feit dat het de afgelopen dagen al 
zo droog was is er toch heel wat 
vocht in de lucht gekomen en ont-
waakte het eiland dus in een winters 
witberijpt landschap. Vangen zat er 
dus niet in, er melde zich zelfs geen 
pinguïn. Nou ja, je kunt dan wel heel 
goed het aantal gaten in de netten 
scoren, al is dat bij meerdere netten 
wel schrikken.

Wat wel heel leuk was: de diverse aanwezige Wa-
terrallen probeerden om zich net zoals in voor-
gaande dagen zo stilletjes mogelijk door het ter-
rein te verplaatsen, maar dat ging niet echt want 
aan alle kanten hoorde je dat ze door dun ijs zak-
ten of stukjes aangevroren ijs afbraken dat iets 
boven de ijsvloer uitstak omdat het water in het 
Glop aan het zakken blijft. Zelf was ik vandaag ook 
bepaald niet stil... bij controle van het rallenplein 
was het een lawaai van jewelste, ijs van 1 cm dik 
houdt immers geen volwassen man, tenminste mij 
niet.
De eerste vangsten meldden zich pas in de ronde 
van 9:00, een geringde Winterkoning die aan het 
foerageren was onder de Ebelbrug en van mij schrok, twee nieuwe Merels op de hoge delen van het ter-
rein en een Waterral die toch nog wist te blijven hangen toen hij/zij voor mij uit in een stijfbevroren net 
sprong.
Later op de ochtend had ik zowaar nog bijna een nieuwe handsoort te pakken. Het feest ging echter niet 
door. Een Fazantenhaan sprong voor mij op en belandde in het grofmazige net dat bij het voormalige 
meteoveld staat. Eerder deze periode had ik al gemerkt dat die nieuwe Italiaanse netten de dunne 
draad hebben van normale mistnetten en dus zag ik de vogel na even flink tegenspartelen zo door het 
net heen zakken en met veel misnoegen wegvliegen.
Meermalen zat er vandaag ook een Watersnip op één van de paden. Maar ja, vangen met lakens tussen 
stokken gespannen? Nee dus.
Pas rond het middaguur was het grootste deel van de netten die nu nog staan droog, tenminste op de 
onderste baan na. Het was uiteindelijk zonovergoten en er was pas vanaf een uur of elf sprake van een 
beetje wind uit de WZW-hoek. Die wind trok later in de middag aan tot ongeveer 3 Bft. Dat lijkt niet 
veel maar na een nachtje vorst wil het blad met de minste of geringste zucht wind wel vallen. Vooral in 

Dagvangst van 29 11 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Goudhaantje 11 2
Koolmees 1 1
Koperwiek 11 2
Merel 43 7
Pimpelmees 2 2
Roodborst 1 1
Staartmees 11 2
Tjiftjaf 1 1
Waterral 23 5
Winterkoning 5 5

Totaal: 9 19

Aantal soorten: 10

Dagverslag

28

7:00 23:59 Henri Bouwmeester

Zoals te verwachten was bestond de netopstelling vanmorgen uit muren of ook wel best te omschrijven als waslijnen met 
witte lakens….. Ondanks het feit dat het de afgelopen dagen al zo droog was is er toch heel wat vocht in de lucht 
gekomen en ontwaakte het eiland dus in een winters witberijpt landschap. Vangen zat er dus niet in, er melde zich zelfs 
geen Pinguïn. Nou ja, je kunt dan wel heel goed het aantal gaten in de netten scoren, al is dat bij meerdere netten wel 
schrikken….
Wat wel heel leuk was : de diverse aanwezige waterrallen probeerden om zich net zoals in voorgaande dagen zo stilletjes 
mogelijk door het terrein te verplaatsen, maar dat ging niet echt want aan alle kanten hoorde je dat ze door dun ijs zakten 
of stukjes aangevroren ijs afbraken dat iets boven de ijsvloer uitstak omdat het water in het Glop aan het zakken blijft. 
Zelf was ik vandaag ook bepaald niet stil… bij controle van het rallenplein was het een lawaai van jewelste, ijs van 1 cm 
dik houdt immers geen volwassen man, tenminste mij niet….
De eerste vangsten meldden zich pas in de ronde van 09:00 uur, een geringde winterkoning die aan het foerageren was 
onder de Ebelbrug en van mij schrok, 2 nieuwe merels op de hoge delen van het terrein en een waterral die toch nog wist 
te blijven hangen toen hij/zij voor mij uit in een stijfbevroren net sprong.
Later op de ochtend had ik zowaar nog bijna een nieuwe handsoort te pakken. Het feest ging echter niet door…. Een 
Fazantenhaan sprong voor mij op en belandde in het grofmazige net dat bij het voormalige meteoveld staat. Eerder deze 
periode had ik al gemerkt dat die nieuwe Italiaanse netten de dunne draad hebben van normale mistnetten en dus zag ik 
de vogel na even flink tegenspartelen zo door het het heen zakken en met veel misnoegen wegvliegen….
Meermalen zat er vandaag ook een Watersnip op één van de paden. Maar ja, vangen met lakens tussen stokken 
gespannen ? Nee dus….
Pas rond het middaguur was het grootste deel van de netten die nu nog staan droog, tenminste op de onderste baan na. 
Het was uiteindelijk zonovergoten en er was pas vanaf een uur of 11 sprake van een beetje wind uit de WZW-hoek. Die 
wind trok later in de middag aan tot ongeveer 3 bft. Dat lijkt niet veel maar na een nachtje vorst wil het blad met de minste 
of geringste zucht wind wel vallen. Vooral in de schapenweide dus….. Maar ook de elzen laten nu in hoog tempo de 
laatste resterende bladeren vallen, de ijsvloer op de glopsloot ligt er aan het eind van de dag flink vol mee. Om 16 uur 
vriest het al weer volop en zet het ijs zich al weer af aan de netten, morgen nog een keer een vriezend ochtendje en 
daarna zal de temperatuur weer omhoog gaan.

Van tot: Aanwezig:

dinsdag 29 november 2016Nieuw: 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 schapenweide dus. Maar ook de elzen laten nu in hoog tempo de laatste resterende bladeren vallen, 
de ijsvloer op de glopsloot ligt er aan het eind van de dag flink vol mee. Om 16:00 vriest het al weer 
volop en zet het ijs zich al weer af aan de netten, morgen nog een keer een vriezend ochtendje en daar-
na zal de temperatuur weer omhoog gaan.
Henri Bouwmeester

Woensdag 30 november 2016
Van boutje naar boutje
De dag die begon met een boutje en 
eindigde met een boutje.
Afgelopen nacht werd voor het ter 
kooie gaan om 00:30 nog een rondje 
met vier Waterrallen (twee nieuw en 
twee terugvangst) en een Houtsnip 
gelopen; dat gaf hoop voor de vol-
gende dag. Tijdens het in het donker 
openschuiven van de grofmazige net-
ten was al voelbaar dat er warme 
lucht het eiland op kwam. Er was een 
zwak windje op komen zetten uit 
Westelijke richting, dus van zee met 
relatief warm water. Er was niks 
meer in het veld te zien dat ook 
maar iets deed denken aan het ijslandschap van gisterochtend.

Ondertussen kon je in het rietland de rallen al weer door het ijs 
horen kraken. Het fenomeen dooien dat het kraakt bestaat dus 
ook, is gewoon rallenwerk dus. Als ik de eerste ronde loop zie ik 
in sectie 2 een Sperwer-vrouw midden op het pad zitten. De vo-
gel is net een prooi aan het plukken want de veren vliegen in het 
rond. Helaas verlaat ze het pad de verkeerde kant op (dat wist 
ze zeker al lang en breed) en had ik het nakijken. De prooi bleek 
een Waterral te zijn die ik zelf op de 13e van deze maand had 
geringd.
De volgende ronde bracht slechts een Vink en een geringde Pimpelmees uit 2015. De Waterrallen waren 
nog steeds bezig het ijs te breken maar hadden nog geen zin in kooibezoek.
Zo rond een uur of 11 heb ik kennelijk even met mijn gedachten elders gezeten want tussen twee ron-
des in was de wind dusdanig veel harder geworden dat de twee grofmazige netten in de Schapenweide 
bomvol met eikenblad zaten. Het heeft twee rondes tijd gekost om ze weer leeg te peuteren en te slui-
ten.
Zoals het eigenlijk de hele week al gaat, ligt het accent van de vangsten meer in de middaguren dan in 
de ochtenduren. In de loop van de middag loop ik momenteel regelmatig een ronde van 9 of 10 vogels. 
Zo ook nu weer een ronde met maar liefst vier Vinken en vier Goudhanen tegelijkertijd in één net en in 
de volgende ronde twee Merels tegelijkertijd bij elkaar in datzelfde net. En laat dat dan ook nog eens 
een keer het net zijn waar de Sperwer vanochtend op het pad zat.
Aan het eind van de middag vertrek ik vanaf het gebouw voor de laatste daglichtronde. Pal achter het 

Dagvangst van 30 11 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Goudhaantje 3 3
Houtsnip 1 1
Keep 1 1
Merel 4 4
Pimpelmees 2 2
Roodborst 1 1
Sijs 2 2
Staartmees 1 1
Tjiftjaf 1 1
Vink 4 4
Waterral 57 12
Winterkoning 1 1

Totaal: 17 16

Aantal soorten: 12

Dagverslag

33

7:00 23:59 Henri Bouwmeester

De dag die begon met een boutje en eindigde met een boutje….
Afgelopen nacht werd voor het ter kooie gaan om 00:30 uur nog een rondje met 4 waterrallen (2 nieuw en 2 terugvangst) 
en een Houtsnip gelopen ; dat gaf hoop voor de volgende dag… Tijdens het in het donker openschuiven van de 
grofmazige netten was al voelbaar dat er warme lucht het eiland op kwam. Er was een zwak windje op komen zetten uit 
Westelijke richting, dus van zee met relatief warm water. Er was niks meer in het veld te zien dat ook maar iets deed 
denken aan het ijslandschap van gisterochtend. Ondertussen kon je in het rietland de rallen al weer door het ijs horen 
kraken. Het fenomeen dooien dat het kraakt bestaat dus ook, is gewoon rallenwerk dus. Als ik de eerste ronde loop zie ik 
in sectie 2 een sperwer-vrouw midden op het pad zitten. De vogel is met een prooi aan het plukken want de veren vliegen 
in het rond. Helaas verlaat ze het pad de verkeerde kant op ( dat wist ze zeker al lang en breed…) en had ik het nakijken. 
De prooi bleek een waterral te zijn die ik zelf op de 13e van deze maand had geringd. De volgende ronde bracht slechts 
een vink en een geringde pimpel uit 2015. De Waterrallen waren nog steeds bezig het ijs te breken maar hadden nog 
geen zin in kooibezoek…..
Zo rond een uur of 11 heb ik kennelijk even met mijn gedachten elders gezeten want tussen 2 rondes in was de wind 
dusdanig veel harder geworden dat de 2 grofmazige netten in de Schapenweide bomvol met eikenblad zaten. Het heeft 2 
rondes tijd gekost om ze weer leeg te peuteren en te sluiten.
Zoals het eigenlijk de hele week al gaat, ligt het accent van de vangsten juist in de middaguren dan in de ochtenduren. In 
de loop van de middag loop ik momenteel regelmatig een ronde van 9 of 10 vogels. Zo ook nu weer 1 ronde met maar 
liefst 4 vinken en 4 goudhaantjes tegelijkertijd in 1 net en in de volgende ronde 2 merels tegelijkertijd bij elkaari n 
datzelfde net. En laat dat dan ook nog eens een keer het net zijn waar de sperwer vanochtend op het pad zat…
Aan het eind van de middag vertrek ik vanaf het gebouw voor de laatste daglichtronde. Pal achter het gebouw springt dan 
een havik-vrouw van de grond op om rakelings over de netten van sectie 1 weg te vliegen met een grote bout in de poten. 
Als ik op de plukplek kijk blijkt dat een Houtsnip te zijn geweest. En zo eindigt de dag zoals hij begon, kijkend naar een 
prooirest. Die ronde levert nog een terugvangst van een waterral op die ik vanmorgen geringd had. Terugvangsten van 
dezelfde dag geringde vogels registreren we niet, tenminste, het vogeltrekstation accepteert die vangsten niet, maar deze 
ral demonstreerde wel dat zo'n vangst best wel leuk kan zijn… deze ral was in 8 uur tijd toch mooi 6 gram in gewicht 
aangekomen. Hoeveel eten gaat daar op een dag in zeg….
In de avondronde weet ik nog 1 waterral uit de kooi van het rallenplein te halen. Het is een zeer donkere avond met 
nieuwe maan en ook nog eens volledige bewolking.
Tussen de bedrijven door heb ik vandaag aan het eind van de middag secties 0 en 5 weten binnen te halen.

Van tot: Aanwezig:

donderdag 1 december 2016Nieuw: 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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gebouw springt dan een Havik-vrouw van de grond op om rakelings over de netten van sectie 1 weg te 
vliegen met een grote bout in de poten. Als ik op de plukplek kijk blijkt dat een Houtsnip te zijn ge-
weest. En zo eindigt de dag zoals hij begon, kijkend naar een prooirest. Die ronde levert nog een terug-
vangst van een Waterral op die ik vanmorgen geringd had.
Terugvangsten van dezelfde dag geringde vogels registreren we niet, tenminste, het vogeltrekstation 
accepteert die vangsten niet, maar deze ral demonstreerde wel dat zo’n vangst best wel leuk kan zijn. 
deze ral was in 8 uur tijd toch mooi 6 gram in gewicht aangekomen. Hoeveel eten gaat daar op een dag 
in zeg.
In de avondronde weet ik nog één Waterral uit de kooi van het rallenplein te halen. Het is een zeer don-
kere avond met nieuwe maan en ook nog eens volledige bewolking.
Tussen de bedrijven door heb ik vandaag aan het eind van de middag secties 0 en 5 weten binnen te 
halen.
Henri Bouwmeester

Donderdag 1 december 2016
Bladpeuter-, sleep- en sjouwdag, 
maar vooral een dag met rovers
Er staat al een lekker doorstaande 
wind bij het lopen van de eerste ron-
de. Het openschuiven van de grof-
mazige netten heb ik sowieso al uit 
mijn hoofd gezet want dat zou met 
deze wind al helemaal een eikenblad-
feest zijn geworden.
Het is wat de avifaunistische elemen-
ten betreft weer erg rustig in het ter-
rein, al knorren de Waterrallen er 
weer vrolijk op los en is het een ge-
plons van jewelste tussen de wilgen en elzen. De eerste ronde levert slechts één terugvangst van een 
Merel en een vangst van een ongeringde Zanglijster op. Bij het gebouw zit nog weer een Tjiftjaf te roe-
pen en de IJsvogel is ook al weer vroeg uit de veren want ik zie hem bij terugkomst net van de tak de 
nieuwe sloot induiken en met een Stekelbaarsje weer terugkeren op de tak. Verbluffend hoe zo’n nieuw 
gegraven sloot meteen gekoloniseerd wordt door visjes. Nou is hij natuurlijk via die gekke sifonbuis in 
verbinding gesteld met de Glopsloot, maar desalniettemin...
De tweede ronde leverde ineens toch zo maar weer negen vogels op, in het bos vliegt weer een grotere 
groep Sijzen rond (of is de bestaande groep aangevuld?) en ik loop één van de rondes van vanmorgen 
net op het verkeerde moment. Zo’n moment waarbij je net te laat ontdekt dat je beter even had kunnen 
wachten. Er was namelijk net een groep Sijzen bezig om laag vanuit de struiken het pad op te gaan 
voor zaad. Alles sprong tegelijkertijd op en slechts twee gingen er de verkeerde kant op. Die zijn nu dus 
in ieder geval met metaal versierd.
Op de scheiding van sectie 7 en 6 kom ik in het laatste net weer een afgekloven bout van een roofvogel-
prooi tegen. Er is dus weer tijdelijk contact tussen Sperwer of Havik en mistnet geweest.
Op het pad van sectie 4 kom ik een grijs met wit getekende kat tegen die op het netloze pad voor mij 
uit loopt. Dat is dus nog een andere dan de donkergrijze met witte sokjes die ik af en toe zie in de scha-
penweide of op het pad naar de Kooiweg. Eenmaal terug bij het gebouw kijk ik richting de Kooiweg en 

zie ik op het pad weer die grijs-met-witte kat. Tenminste... dat 
denk ik. Het blijkt een vrijwel geheel witte Buizerd met hoog-
stens nog wat bruin op de vleugels en rond de hals. Hij/zij zit te 
vreten op een muis die in korte tijd vakkundig aan reepjes wordt 
gescheurd.
De middaguren worden vooral doorgebracht met het labelen van 
netten en het uitpuzzelen van veranderende sectielengtes omdat 
te vervangen netten van 10 m alleen vervangen kunnen worden 
door 9 m lange netten. Dat heeft een kettingreactie in de hele 
sectie tot gevolg. Kortom, tijdrovend. Terwijl ik met zo’n klusje 
bezig ben zie ik boven de opstelling een Sperwer-vrouw wieke-
lend als een kiekendief naar beneden speuren. Plotseling laat de 
vogel zich finaal over de kop vallen en stort zich in de struiken. 
Na veel gekrijs en gespetter komt ze korte tijd later weer om-

Dagvangst van 01 12 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Koolmees 1 1
Merel 22 4
Pimpelmees 2 2
Roodborst 2 2
Sijs 2 2
Vink 2 2
Waterral 64 10
Winterkoning 1 1
Zanglijster 1 1

Totaal: 11 14

Aantal soorten: 9

Dagverslag

25

8:00 23:59 Henri Bouwmeester

Bladpeuter- , sleep- en sjouwdag. Er staat al een lekker doorstaande wind bij het lopen van de eerste ronde. Het 
openschuiven van de grofmazige netten heb ik sowieso al uit mijn hoofd gezet want dat zou met deze wind al helemaal 
een eikenbladfeest zijn geworden. Het is wat de avifaunistische elementen betreft weer erg rustig in het terrein, al knorren 
de rallen er weer vrolijk op los en is het een geplons van jewelste tussen de wilgen en elzen. De eerste ronde levert 
slechts 1 terugvangst van een Merel en een vangst van een ongeringde Zanglijster op. Bij het gebouw zit nog weer een 
Tjiftjaf te roepen en de IJsvogel is ook al weer vroeg uit de veren want ik zie hem bij terugkomst net van de tak de nieuwe 
sloot induiken en met een Stekelbaarsje weer terugkeren op de tak. Verbluffend hoe zo'n nieuw gegraven sloot meteen 
gekoloniseerd wordt door visjes. Nou is ie natuurlijk via die gekke sifonbuis in verbinding gesteld met de glopsloot, maar 
desalniettemin… De tweede ronde leverde ineens toch zo maar weer 9 vogels op, in het bos vliegt weer een grotere 
groep Sijzen rond (of is de bestaande groep aangevuld?) en ik loop 1 van de rondes van vanmorgen net op het verkeerde 
moment. Zo'n moment waarbij je net te laat ontdekt dat je beter even had kunnen wachten. Er was namelijk net een 
groep Sijsjes bezig om laag vanuit de struiken het pad op te gaan voor zaad. Alles sprong tehgelijkertijd op en slechts 2 
gingen er de verkeerde kant op. Die zijn nu dus in ieder geval met metaal versierd.
Op de scheiding van sectie 7 en 6 kom ik in het laatste net weer een afgekloven bout van een roofvogelprooi tegen. Er is 
dus weer tijdelijk contact tussen Sperwer of Havik en mistnet geweest… Op het pad van sectie 4 kom ik een grijs met wit 
getekende kat tegen die op het netloze pad voor mij uit loopt. Dat is dus nog een andere dan de donkergrijze met witte 
sokjes die ik af en toe zie in de schapenweide of op het pad naar de Kooiweg. Eenmaal terug bij het gebouw kijk ik 
richting de Kooiweg en zie ik op het pad weer die grijs met witte kat. Tenminste… dat denk ik. Het blijkt een vrijwel geheel 
witte buizerd met hoogstens nog wat bruin op de vleugels en rond de hals. Hij/zij zit te vreten op een muis die in korte tijd 
vakkundig aan reepjes wordt gescheurd.  De middag-uren worden vooraal doorgebracht met het labelen van netten en 
het uitpuzzelen van veranderende sectielengtes omdat te vervangen netten van 10 meter alleen vervangen kunnen 
worden door 9 meter lange netten. Dat heeft een kettingreactie in de hele sectie tot gevolg. Kortom, tijdrovend. Als ik met 
zo'n klusje bezig ben zie ik boven de opstelling een Sperwer-vrouw wiekelend als een Kiekendief naar beneden speuren. 
Plotseling laat de vogel zich finaal over de kop vallen en stort zich in de struiken. Na veel gekrijs en gespetter komt ze 
korte tijd later weer omhoog met in de poten een Waterral…..  
In de avonduren trekt de wind nog meer aan tot 6 bft en beleef ik de eerste serieuze regen van deze periode.

Van tot: Aanwezig:

vrijdag 2 december 2016Nieuw: 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



71

hoog met in de poten een Waterral!
In de avonduren trekt de wind nog meer aan tot 6 bft en beleef ik de eerste serieuze regen van deze 
periode.
Henri Bouwmeester

Vrijdag 2 december 2016
Verder met opruimen...
Verder met afbouwen. Een heerlijke 
dag, de wind is zo goed als terugge-
vallen naar 0 Bft en het grootste deel 
van de dag kan ik opruimend en 
snoeiend doorbrengen onder een lek-
ker najaarszonnetje.
Wat vogels betreft weinig nieuwe 
ontwikkelingen. Met dat verschil dat 
er weer wat meer Sijzen, barmsijzen 
en Vinken lijken rond te vliegen en 
dat ze langzamerhand wat makkelij-
ker naar beneden lijken te willen ko-
men. Maar ja, met de harde wind van gisteren is er natuurlijk ook het nodige elzenzaad op de paden te-
rechtgekomen.

Tijdens de tweede ronde komt er een Pestvogel overvliegen richting het dorp. Later op de dag vliegen er 
ook verspreid over de dag enkele Witte Kwikstaarten rond het vangterrein en bij de boerderij van Visser.
De Siberische Tjiftjaf van 11 november wordt nog weer teruggevangen en verkeert nog steeds in puike 
conditie.
Verder is er op gebied van de vangsten niet zo heel veel te vermelden, of het moet de vangst van een 
nu na vier maanden continu vangen nog steeds ongeringde Koolmees met vetgraad 3 op de schaal van 
5 zijn... OEPS !
Aan het eind van de middag komt Kees van Kleef met familie nog even het gebouw binnenvallen om tie-
wraps af te leveren. Ze zitten een weekend in een huisje op het eiland en dan kun je het Glop natuurlijk 
niet links laten liggen.
Van de opstelling staan nu nog slechts de netten van secties 2 en 7, de grofmazige netten (nu er toch 
geen wind is) en de vijf rallenkooien.
Henri Bouwmeester

Week 49

Zaterdag 3 december 2016
Wederom opgestaan met prachtig windstil weer met het eiland onder een licht bewolkte hemel. Die be-
wolking trok al snel weg en dus kon het verder afbouwen van de opstelling plaatsvinden onder een 
strakblauwe lucht. Vangen viel tegen, maar ja, er stond nog maar 135 meter + 42 meter grofmazig net. 
De sijzen lijken nog steeds in aantal toe te nemen en inmiddels ligt er duidelijk meer zaad van de elzen 

Dagvangst van 02 12 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Goudhaantje 1 1
Koolmees 21 3
Merel 5 5
Roodborst 3 3
Siberische tjiftjaf 1 1
Sijs 4 4
Vink 4 4
Waterral 23 5
Winterkoning 2 2

Totaal: 12 16

Aantal soorten: 9

Dagverslag

28

7:45 23:59 Henri Bouwmeester

Verder met afbouwen…. Een heerlijke dag, de wind is zo goed als teruggevallen naar 0 bft en het grootste deel van de 
dag kan ik opruimend en snoeiend doorbrengen onder een lekker najaarszonnetje. Wat vogels betreft weinig nieuwe 
ontwikkelingen. Met dat verschil dat er weer wat meer Sijzen, Barmsijzen en Vinken lijken rond te vliegen en dat ze 
langzamerhand wat makkelijker naar beneden lijken te willen komen. Maar ja, met de harde wind van gisteren is er 
natuurlijk ook het nodige elzenzaad op de paden terecht gekomen….

Tijdens de tweede ronde komt er een Pestvogel overvliegen richting het dorp. Later op de dag vliegen er ook verspreid 
over de dag enkele witte kwikstaarten rond het vangterrein en bij de boerderij van Visser. De siberische Tjiftjaf van 11 
November wordt nog weer teruggevangen en verkeerd nog steeds in puike conditie. Verder is er op gebied van de 
vangsten niet zo heel veel te vermelden, of het moet de vangst van een nu na 4 maanden continu vangen nog steeds 
ongeringde Koolmees met vetgraad 3 op de schaal van 5 zijn……. OEPS !

Aan het eind van de middag komt Kees van Kleef met familie nog even het gevbouw binnenvallen om Tie-rips af te 
leveren….. Ze zitten een weekend in een huisje op het eiland en dan kun je het gebouw natuurlijk niet links laten liggen….

Van de opstelling staan nu nog slechts de netten van secties 2 en 7 , de grofmazige netten (nu er toch geen wind is….) 
en de 5 rallenkooien.

Van tot: Aanwezig:

maandag 5 december 2016Nieuw: 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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op de paden. Ze zijn slim genoeg om 
juist te gaan zitten foerageren op
de paden waar geen netten meer 
staan.
Bleef het de hele week tot nu toe bij 
het waarnemen van diverse roofvo-
gels, nu werd de daad bij het woord 
gevoegd… vanmorgen hing er een 
Buizerd in het lange grofmazige net. 
Het was een eerstejaars vogel met 
een ring van onszelf die
op 26 oktober was aangelegd door 
Kees van Kleef. Dat de vogel al aan 

een ontbijt had gezeten was merkbaar. Het mocht dan een mooie vogel zijn, maar hij stonk uit z’n keel 
naar een konijn dat een maand geleden z’n laatste passen
had gelopen…
Barbara Bezema heeft besloten om nog maar weer eens een zaterdag aan het eiland te besteden en 
heeft nog even een rondje meegelopen, om vervolgens heel tevreden weer een eind te gaan wandelen 
want ze maakte wel mooi een rondje mee met vijf van de acht Waterrallen die vandaag in de database 
zouden verschijnen. Het is vandaag zelfs zo heerlijk buiten dat er mensen in de polder aan het wande-
len zijn zonder jas aan. Ik moet me beheersen om de grasmaaier niet uit de schuur te halen en de pa-
den nog even winterklaar te maaien. Barbara meldt later dat er bij de Marlijn een honingbij tegen het 
raam zat. 
Dat mooie weer heeft uiteindelijk wel tot gevolg dat het bij de avondschemer meteen begint te vriezen. 
In de avondrondes langs de rallenkooien zijn ze al wit uitgeslagen en zo ook alle toppen van de struiken. 
Dat wordt morgen weer een berijpte ochtend. Om 22:00 zit er nog weer een ral in één van de kooien en 
op het moment dat ik die er uit haal komt er een Kerkuil overvliegen die met de bekende ijselijke kreet 
laat weten wel door te hebben waar ik mee bezig ben…
Henri Bouwmeester

Zondag 4 december 2016
De één na laatste loodjes. Alle netten 
zijn dus weg, maar de rallenkooien 
staan nog, in het ijs... Zoals gister-
avond al geconstateerd, het heeft 
weer lekker gevroren en het vangter-
rein ziet er weer uit als een winter-
wonderland. Het zelfde tafereel van eerder deze week treedt weer in werking. Je hoort de rallen glijden 
en schuifelen over het ijs dat af en toe dicht bij de rietstengels breekt. De eerste ronde langs de kooien 
levert nog geen vogels op, maar de post-ontbijtronde ineens 3 stuks. Daarna ben ik verder gegaan met 
het opruimen van resterende mistnetstokken, losknopen van spanlijnen en het uit de bevroren grond 
optrekken van haringen. En heb een begin gemaakt met het opruimen van de rallenkooien. Dat dacht 
ik…. De ijsaangroei is toch behoorlijk hard gegaan en dus zit de hele bende vastgevroren. Met wat bik-
ken komt het geheel wel los, maar dan heb je het nog niet vrij van ijs… Dat kost dus tijd. Ondertussen 

Dagvangst van 03 12 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Buizerd 1 1
Koolmees 1 1
Merel 2 2
Roodborst 2 2
Sijs 3 3
Tjiftjaf 1 1
Vink 2 2
Waterral 17 8

Totaal: 12 7

Aantal soorten: 8

Dagverslag

1 20

7:45 23:59 Henri Bouwmeester

Wederom opgestaan met prachtig windstil weer met het eiland onder een licht bewolkte hemel. Die bewolking trok al snel 
weg en dus kon het verder afbouwen van de opstelling plaatsvinden onder een strakblauwe lucht. Vangen viel tegen, 
maar ja, er stond nog maar 135 meter + 42 meter grofazig net. De sijzen lijken nog steeds in aantal toe te nemen en 
inmiddels ligt er duidelijk meer zaad van de elzen op de paden. Ze zijn slim genoeg om juist te gaan zitten foerageren op 
de paden waar geen netten meer staan. 
Bleef het de hele week tot nu toe bij het waarnemen van diverse roofvogels, nu werd de daad bij het woord gevoegd… 
vanmorgen hing er een buizerd in het lange grofmazige net. Het was een eerstejaars vogel met een ring van onszelf die 
op 26 Oktober was aangelegd door Kees van Kleef. Dat de vogel al aan een ontbijt had gezeten was merkbaar. Het 
mocht dan een mooie vogel zijn, maar hij stonk uit z'n keel naar een konijn dat een maand geleden z'n laatste passen 
had gelopen…
Barbara Bezema heeft besloten om nog maar weer eens een Zaterdag aan het eiland te besteden en heeft nog even een 
rondje meegelopen, om vervolgens heel tevreden weer een eind te gaan wandelen want ze maakte wel mooi een rondje 
mee met 5 van de 8 waterrallen die vandaag in de database zouden verschijnen. Het is vandaag zelfs zo heerlijk buiten 
dat er mensen in de polder aan het wandelen zijn zonder jas aan. Ik moet me beheersen om de grasmaaier niet uit de 
schuur te halen en de paden nog even winterklaar te maaien. 
Barbara meldt later dat er bij de Marlijn een honingbij tegen het raam zat. Dat mooie weer heeft uiteindelijk wel tot gevolg 
dat het bij de avondschemer meteen begint te vriezen. In de avondrondes langs de rallenkooien zijn ze al wit uitgeslagen 
en zo ook alle toppen van de struiken. Dat wordt morgen weer een berijpte ochtend. Om 22 uur zit er nog wer een ral in 
één van de kooien en op het moment dat ik die er uit haal komt er een Kerkuil overvliegen die met de bekende ijselijke 
kreet laat weten wel door te hebben waar ik mee bezig ben…

Van tot: Aanwezig:

zondag 4 december 2016Nieuw: 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 12 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Waterral 35 8

Totaal: 5 3

Aantal soorten: 1

Dagverslag

8

8:00 23:59 Henri Bouwmeester

De één na laatste loodjes. Alle netten zijn dus weg, maar de rallenkooien staan nog, in het ijs....... Zoals gisteravond al 
geconstateerd, het heeft weer lekker gevroren en het vangterrein ziet er weer uit als een winterwonderland. Het zelfde 
tafereel van eerder deze week treedt weer in werking. Je hoort de rallen glijden en schuifelen over het ijs dat af en toe 
dicht bij de rietstengels breekt. De eerste ronde langs de kooien levert nog geen vogels op, maar de post-ontbijtronde 
ineens 3 stuks.
Daarna ben ik verder gegaan met het opruimen van resterende mistnetstokken, losknopen van spanlijnen en het uit de 
bevroren grond optrekken van haringen. En heb een begin gemaakt met het opruimen van de rallenkooien. Dat dacht 
ik…. De ijs-aangroei is toch behoorlijk hard gegaan en dus zit de hele bende vastgevroren. Met wat bikken komt het 
geheel wel los, maar dan heb je het nog niet vrij van ijs… Dat kost dus tijd. Ondertussen lopen de vangsten wel weer 
door, want dat gaat nou eenmaal gewoon altijd zo als je moet afronden en naar huis moet, dan willen ze ineens wel de 
kooien in, stelletje modderfukkers.
In het bos zitten weer leuke aantallen Sijzen en in het hakhout hoor ik weer enkele mezen, een Rietgors en onmiskenbaar 
weer een paar Tjiftjaffen die het hier ook in deze ijselijke omstandigheden toch nog wel naar hun zin hebben. Maar ja, die 
Sijzen… niet alleen weten ze nu dat de netten weg zijn en ze met een gerust hart op de paden kunnen gaan zitten 
foerageren, meet tot 2 maal toe zitten ze nota bene bij de ringtafel op het moment dat ik bij het gebouw kom terug lopen. 
Net als de Waterrallen kun je ze soms terecht scharen bij de modderfukkers ! Maar ja, met het geklooi met de 
rallenkooien in modder en ijs deel ik mij zelf daar vandaag nog wel het meest bij in.

Van tot: Aanwezig:

maandag 5 december 2016Nieuw: 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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lopen de vangsten wel weer door, want dat gaat 
nou eenmaal gewoon altijd zo als je moet afronden 
en naar huis moet, dan willen ze ineens wel de 
kooien in, stelletje modderfukkers. In het bos zit-
ten weer leuke aantallen Sijzen en in het hakhout 
hoor ik weer enkele mezen, een Rietgors en on-
miskenbaar weer een paar Tjiftjaffen die het hier 
ook in deze ijselijke omstandigheden toch nog wel 
naar hun zin hebben. Maar ja, die Sijzen… niet al-
leen weten ze nu dat de netten weg zijn en ze met 
een gerust hart op de paden kunnen gaan zitten 
foerageren, meet tot 2 maal toe zitten ze nota 
bene bij de ringtafel op het moment dat ik bij het 
gebouw kom terug lopen. Net als de Waterrallen 
kun je ze soms terecht scharen bij de modderfuk-
kers ! Maar ja, met het geklooi met de rallenkooien 
in modder en ijs deel ik mij zelf daar vandaag nog wel het meest bij in. 
Henri Bouwmeester

Maandag 5 december 2016
Door de ijsgang van gisteren was het 
mij niet gelukt om alle kooien uit het 
ijs te bikken en ze ijsvrij in het hok 
te zetten. Dus vanmorgen in een we-
derom prachtig wit berijpt landschap 
(Barbara zei gisteren nog: we krijg’n 
n heel strenge winter….denk ik….) de 
laatste kooien uit het ijs gehaald en daar zaten natuurlijk nog weer wat rallentjes in…. Bij die Waterral-
len nog een terugvangst van een vorig jaar begin November geringd exemplaar. Die nu dus voor het 
eerst sindsdien de ringtafel nog weer bezocht…… Om 14 uur zijn de laatste kooien uit het ijs gebikt (in-
middels toch aangegroeid tot 16 mm) en zit het er voor dit jaar weer echt op. Tenminste… als de ploeg 
die nog plannen heeft om in de laatste twee weken van het jaar nog wat te doen…. Nog acht vogels te 
gaan om op een jaartotaal van 6600 vogels te eindigen. Pak die handschoen! 
Groet, Henri Bouwmeester

Dagvangst van 05 12 16
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Waterral 21 3

Totaal: 1 2

Aantal soorten: 1

Dagverslag

3

8:00 13:00 Henri Bouwmeester

Door de ijsgang van gisteren was het mij niet gelukt om alle kooien uit het ijs te bikken en ze ijsvrij in het hok te zetten. 
Dus vanmorgen in een wederom prachtig wit berijpt landschap (Barbara zei gisteren nog: we krijg'n n heel strenge 
winter….denk ik….) de laatste kooien uit het ijs gehaald en daar zaten natuurlijk nog weer wat rallentjes in….
Bij die Waterrallen nog een terugvangst van een vorig jaar begin November geringd exemplaar. Die nu dus voor het eerst 
sindsdien de ringtafel nog weer bezocht……

Om 14 uur zijn de laatste kooien uit het ijs gebikt (inmiddels toch aangegroeid tot 16 mm) en zit het er voor dit jaar weer 
echt op. Tenminste… als de ploeg die nog plannen heeft om in de laatste 2 week van het jaar nog wat te doen…. Nog 8 
vogels te gaan om op een jaartotaal van 6600 vogels te eindigen. Pak die handschoen !

Groet,

Henri

Van tot: Aanwezig:

maandag 5 december 2016Nieuw: 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 een totaaloverzicht van de vangsten van VRS Schiermonnikoog in het Glop van 1991 tot en met 
2016, zie http://www.vogelringschier.nl/soorten.html.

Jaarstaat 2016
Groene Glop

Bladkoning 17
Blauwborst 6
Boerenzwaluw 43
Bokje 2
Bonte Vliegenvanger 27
Boomkruiper 7
Boompieper 4
Bosrietzanger 2
Braamsluiper 24
Buizerd 5
Fitis 588
Geelgors 1
Gekraagde Roodstaart 44
Goudhaan 451
Grasmus 45
Graspieper 12
Grauwe Vliegenvanger 8
Groenling 31
Grote Barmsijs 5
Grote Bonte Specht 5
Grote Lijster 2
Heggenmus 273
Houtduif 6
Houtsnip 26
Huismus 3
IJsvogel 5
Keep 16
Kerkuil 6
Kleine Barmsijs 108
Kleine Karekiet 39
Kneu 5
Koekoek 3
Koolmees 120
Koperwiek 150
Kramsvogel 5
Merel 541

Nachtegaal 1
Paapje 3
Pimpelmees 106
Putter 11
Ransuil 2
Rietgors 36
Rietzanger 10
Roodborst 879
Siberische Braamsluiper 1
Sijs 173
Sperwer 8
Spotvogel 34
Spreeuw 11
Sprinkhaanzanger 4
Staartmees 37
Taigaboomkruiper 3
Tapuit 6
Tjiftjaf 925
Siberische Tjiftjaf 5
Tuinfluiter 68
Turkse Tortel 1
Vink 174
Vuurgoudhaan 31
Waterral 233
Winterkoning 170
Witsterblauwborst 2
Witte Kwikstaart 4
Zanglijster 250
Zwarte Kraai 1
Zwarte Mees 1
Zwarte Roodstaart 1
Zwartkop 766

Totaal 6592
Aantal (s)sp 68


