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Week 31

Dinsdag 28 juli 2020
De eerste volledige vangdag van het 
seizoen
Afgelopen nacht in de regen de net
ten van de volledige opstelling open
geschoven met de kennis dat deze 
regen uit het land zou wegtrekken. 
Dat leverde een flink nat pak op en 
naar vanochtend bleek toch weer 7 
mm in de regenmeter.
Bij de eerste ronde stond er meteen 
al een behoorlijke bries in het vang
terrein, 3 Bft uit westelijke richting bij 
een temperatuur 14,5°C, in de mid
dag een maximum bereikend van 
18°. Weinig beweging in het vangter
rein en van een eerste ronde terugko
men met 5 vogels uit 614 m net valt 
dan wel een beetje tegen (under
statement van de dag ...).
De wind haalde later op de ochtend 
aan tot 4 Bft met uitschieters naar 5 
en dat drukte de vangsten natuurlijk 
aanzienlijk. Meermalen zag je voor je 
neus een klein vogeltje het net weer 
verlaten... In de middag een Rood
borst terug uit 2018; in heel 2019 bezocht deze vogel ons niet en dit jaar nu voor de derde maal.
Ook vandaag weer bij meerdere adulte Fitissen ruiscore kunnen maken en ook weer een volledig door
geruide Fitis met al trekvet in opbouw. Het gaat dus echt wel snel op gang komen met het begin van 
wegtrek van in ieder geval deze soort.
Tot op heden zagen we weliswaar heel wat luisvliegen op de gevangen vogels, teken trof ik nog niet aan. 
In de middag viel er af en toe nog een kort buitje en de wind bleef doorstaan. Sectie 4 staat nu ook vol
ledig en dat resulteerde meteen in 
wat meer Boerenzwaluwen die hier 
nog niet van in kennis waren gesteld. 
Tot onze verrassing daartussen ook 2 
adulte mannetjes Oeverzwaluw.
Tijdens de laatste ronde bij het slui
ten van de hijsnetten en grofmazige 
netten haalde ik nog een mooie af
sluitende soort uit het langste grof
mazige net, een eerste kalenderjaar 
Houtsnip. Daar kun je naast de net
ten ook de dag goed mee sluiten.
Henri Bouwmeester en Holmer Vonk

Woensdag 29 juli 2020
Steltlopertjuh... en drie soorten zwa-
luwen
De wind is vannacht blijven doorstaan 
maar verdere neerslag is uitgebleven. 
Het is ook knap fris en niets in het 
terrein doet denken aan echte zomer
se omstandigheden. De eerste ronde 
brengt 10 vogels en een evenredig 
aantal mestkevers in de netten. Toch 
zijn de aantallen daarvan niets verge

Dagvangst van 28 07 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Blauwborst 31 4
Boerenzwaluw 18 18
Fitis 810 18
Gekraagde roodstaart 1 1
Graspieper 1 1
Groenling 2 2
Heggemus 11 2
Houtsnip 1 1
Kleine karekiet 13 4
Koolmees 1 1
Merel 1 1
Oeverzwaluw 2 2
Pimpelmees 212 14
Roodborst 91 10
Sijs 3 3
Spotvogel 2 2
Tjiftjaf 38 11
Tuinfluiter 1 1
Vink 13 4
Winterkoning 53 8
Witgesterde blauwborst 1 1
Zwartkop 24 1 7

Totaal: 76 39

Aantal soorten: 22

Dagverslag

1 116

5:30 23:00 Henri Bouwmeester, Holmer Vonk en familie.

Afgelopen nacht in de regen de netten van de volledige opstelling opengeschoven met de kennis dat deze regen uit het 
land zou wegtrekken. Dat leverde een flink nat pak op en naar vanochtend bleek toch weer 7 mm in de regenmeter. Bij de 
eerste ronde stond er meteen al een behoorlijke bries in het vangterrein, 3 bft uit westelijke richting bij een temperatuur 
14,5 graden, in de middag een maximum bereikend van 18 graden. Weinig beweging in het vangterrein en van een eerste 
ronde terugkomen met 5 vogels uit 614 mtr net valt dan wel een beetje tegen (understatement van de dag…).De wind 
haalde later op de ochtend aan tot 4 bft met uitschieters naar 5 en dat drukte de vangsten natuurlijk aanzienlijk. 
Meermalen zag je voor je neus een klein vogeltje het net weer verlaten…In de middag een Roodborst terug uit 2018 ; in 
heel 2019 bezocht deze vogel ons niet en dit jaar nu voor de derde maal. Ook vandaag weer bij meerdere adulte Fitissen 
ruiscore kunnen maken en ook weer een volledig doorgeruide Fitis met al trekvet in opbouw. Het gaat dus echt wel snel 
op gang komen met het begin van wegtrek van in ieder geval deze soort. 
Tot op heden zagen we weliswaar heel wat luisvliegen op de gevangen vogels, teken trof ik nog niet aan. In de middag 
viel er af en toe nog een kort buitje en de wind bleef doorstaan. Sectie 4 staat nu ook volledig en dat resulteerde meteen 
in wat meer Boerenzwaluwen die hier nog niet van in kennis waren gesteld. Tot onze verrassing daartussen ook 2 adulte 
mannetjes Oeverzwaluw. Tijdens de laatste ronde bij het sluiten van de hijsnetten en grofmazige netten haalde ik nog een 
mooie afsluitende soort uit het langste grofmazige net, een eerste kalenderjaar Houtsnip.Daar kun je naast de netten ook 
de dag goed mee sluiten.

Van tot: Aanwezig:

woensdag 29 juli 2020Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

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

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 29 07 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Blauwborst 2 2
Boerenzwaluw 3 3
Braamsluiper 1 1
Fitis 413 17
Gekraagde roodstaart 1 1
Grauwe vliegenvanger 1 1
Heggemus 1 1
Houtsnip 1 1
Huiszwaluw 1 1
Kleine karekiet 1 1
Merel 1 1
Oeverzwaluw 1 1
Pimpelmees 47 11
Roodborst 94 13
Sijs 3 3
Spotvogel 1 1
Tjiftjaf 26 8
Tuinfluiter 2 2
Vink 2 2
Winterkoning 22 4
Witgatje 1 1
Zwartkop 13 4

Totaal: 49 30

Aantal soorten: 22

Dagverslag

1 80

5:30 22:30 Henri Bouwmeester en Holmer Vonk

De wind is vannacht blijven doorstaan maar verdere neerslag is uitgebleven. Het is ook knap fris en niets in het terrein 
doet denken aan echte zomerse omstandigheden. De eerste ronde brengt 10 vogels en een evenredig aantal mestkevers 
in de netten. Toch zijn de aantallen daarvan niets vergeleken bij deze periode vorig jaar. In de tweede ronde een nog erg 
jonge Zwartkop; niet zo gek in deze tijd, maar deze vogel heeft desondanks al wel een ring die niet door het VRS is 
aangelegd, wellicht eentje uit de tuin van Ardie. De ronde daarna springt er een tiental meters voor de Ebelbrug vanuit de 
moddersloot een witgatje op en duikelt het net in. We hoorden ze afgelopen dagen ook al over komen vliegen. 
Gedurende de gehele dag loopt het lekker door met de vangsten, al is er in de middag zeker sprake van enige tijd rust 
met 1 of 2 vogels per ronde. De avond biedt weer leuke vangsten, zo bezoeken ons weer een aantal zwaluwen en weten 
we het zowaar voor elkaar te krijgen dat we maar liefst 3 zwaluwsoorten op 1 dag op papier kunnen bijschrijven. In het 
bekende rietnet vangen we naast de Boerenzwaluwen ook weer een Oeverzwaluw en in dezelfde ronde hangt er hoog 
tussen de Berken in hijsnet Y een Huiszwaluw. Niet zomaar eentje, maar eentje met een ring die wij niet hebben 
aangelegd.

Van tot: Aanwezig:

maandag 3 augustus 2020Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

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

Totaal:alle vangsten van deze soort



3

leken bij deze periode vorig jaar.
In de tweede ronde een nog erg jonge Zwartkop; niet zo gek in deze tijd, maar deze vogel heeft deson
danks al wel een ring die niet door ons ringstation is aangelegd, wellicht eentje uit de tuin van Ardie.
De ronde daarna springt er een tiental meters voor de Ebelbrug vanuit de moddersloot een witgatje op 
en duikelt het net in. We hoorden ze afgelopen dagen ook al over komen vliegen.
Gedurende de gehele dag loopt het lekker door met de vangsten, al is er in de middag zeker sprake van 
enige tijd rust met een of twee vogels per ronde. De avond biedt weer leuke vangsten, zo bezoeken ons 
weer een aantal zwaluwen en weten we het zowaar voor elkaar te krijgen dat we maar liefst drie zwa
luwsoorten op een dag op papier kunnen bijschrijven.
In het bekende rietnet vangen we naast de Boerenzwaluwen ook weer een Oeverzwaluw en in dezelfde 
ronde hangt er hoog tussen de berken in hijsnet Y een Huiszwaluw. Niet zomaar eentje, maar eentje met 
een ring die wij niet hebben aangelegd.
Henri Bouwmeester en Holmer Vonk

Donderdag 30 juli 2020
Zomers!
Eindelijk is de wind geluwd en bijna 
weggevallen. Vannacht daalde ook de 
temperatuur flink (tot 9,5°C) dus dat 
betekent dauw op de netten. Vang
sten gingen daarna toch prima want 
nu bleven er in ieder geval meer Fitis
sen en Tjiftjaffen in de netten. Op de 
terugweg van de eerste ronde hing er 
een vleermuis in sectie 2, net om de 
bocht van 1 naar 2. Het betrof een 
Dwergvleermuis. Na enig gepuzzel 
door 4 ringershanden kon het diertje 
er weer vandoor, helaas al voordat er 
een foto van genomen kon worden.
Wederom al vroeg overtrekkende 
Witgatten en dat liep tot ver in de 
middag door, al ging het om lage aan
tallen. Aan het eind van de middag 
liep ik een ronde met alleen vogels in 
sectie 5, de netten bij het voormalig 
meteoveld. Ik had al de indruk dat 
het hier ging om het resultaat van 
een roofvogelactie, en uit het berken
tunneltje komend zag ik in de weide op het kortgegraasde gras een juveniele Slechtvalk zitten trappen 
op een net geslagen Spreeuw die zich hevig verzette. De afstand was zo kort dat ik met het blote oog 
kon zien dat het een ongeringde valk was. Nadat de valk mij zag sprong hij op en vloog met Spreeuw in 
een rechte vlucht naar het zuiden en kon ik hem volgen tot over de Waddendijk richting de kust. In die 
ronde twee nieuwe weeksoorten, waarvan één zelfs een nieuwe jaarsoort betrof: de Huismus. De an
dere was een Nachtegaal, een eerste kalenderjaar waarvan de lichaamsveren allemaal al waren doorge
ruid en nu de rui van de tertials al actief was.
Het werd vandaag pas echt voor het eerst in deze periode een dag met zomers karakter, de maximale 
temperatuur werd om 17 uur bereikt met 22,5°C. De amper meetbare wind was op dat moment naar het 
oosten gedraaid.
De avond leverde nog een leuke opleving in aantallen met daarbij twee echt net uit het nest gesprongen 
jonge vogels, een Roodborst en een Spotvogel. De Roodborst had zelfs nog donspluimpjes op de kop.
Voor het eerst was het lekker buiten zitten voor het verslag en genoten we weer van de Kerkuil die hier 
al de hele periode iedere avond rondvliegt. Ook de nachtvlinderlamp ging aan met een enorm soorten
pakket op het doek. Daarbij zowel groot als klein Avondrood en vele andere soorten. Tijdens het afron
den hoor ik in de polder, best wel dicht bij het voormalige meteoveld een Kwartel roepen. Daar toch nog 
maar even naar op zoek gegaan maar het dier verplaatst zich na enige tijd verder de polder in.
Henri Bouwmeester en Holmer Vonk

Dagvangst van 30 07 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Blauwborst 2 2
Boerenzwaluw 8 8
Braamsluiper 11 2
Fitis 614 20
Graspieper 1 1
Groenling 1 1
Heggemus 21 3
Huismus 1 1
Kleine karekiet 11 2
Koolmees 12 3
Merel 4 4
Nachtegaal 1 1
Pimpelmees 55 10
Roodborst 104 14
Sijs 11 2
Spotvogel 29 11
Tjiftjaf 39 12
Vink 46 10
Winterkoning 37 10
Zanglijster 3 3
Zwartkop 26 1 9

Totaal: 85 43

Aantal soorten: 21

Dagverslag

1 129

5:30 23:00 Henri Bouwmeester en Holmer Vonk

Eindelijk is de wind geluwd en bijna weggevallen. Vannacht daalde ook de temperatuur flink (tot 9,5 graden) dus dat 
betekent dauw op de netten. Vangsten gingen daarna toch prima want nu bleven er in ieder geval meer Fitissen en Tjiffen 
in de netten. Op de terugweg van de eerste ronde hing er een vleermuis in sectie 2, net om de bocht van 1 naar 2. Het 
betrof een Dwergvleermuis. Na enig gepuzzel door 4 ringershanden kon het diertje er weer vandoor, helaas al voordat er 
een foto van genomen kon worden. Wederom al vroeg overtrekkende Witgatten en dat liep tot ver in de middag door, al 
ging het om lage aantallen. Aan het eind van de middag liep ik een ronde met alleen vogels in sectie 5, de netten bij het 
voormalig meteoveld. Ik had al de indruk dat het hier ging om het resultaat van een roofvogelactie, en uit het 
berkentunneltje komend zag ik in de weide op het kortgegraasde gras een juveniele Slechtvalk zitten trappen op een net 
geslagen Spreeuw die zich hevig verzette. De afstand was zo kort dat ik met het blote oog kon zien dat het een 
ongeringde valk was. Nadat de valk mij zag sprong hij op en vloog met Spreeuw in een rechte vlucht naar het zuiden en 
kon ik hem volgen tot over de Waddijk richting de kust. In die ronde 2 nieuwe weeksoorten, waarvan één zelfs een 
nieuwe jaarsoort betrof : de Huismus. De andere was een Nachtegaal, een 1e jaars exemplaar waarvan de lichaamsveren 
allemaal al waren doorgeruid en nu de rui van de tertials al actief was. Het werd vandaag pas echt voor het eerst in deze 
periode een dag met zomers karakter, max. temperatuur werd om 17 uur bereikt met 22,5 graden. De amper meetbare 
wind was op dat moment naar het Oosten gedraaid. De avond leverde nog een leuke opleving in aantallen met daarbij 2 
echt net uit het nest gesprongen jonge vogels, een Roodborst en een Spotvogel. De Roodborst had zelfs nog 
donspluimpjes op de kop. Voor het eerst was het lekker buiten zitten voor het verslag en genoten we weer van de Kerkuil 
die hier al de hele periode iedere avond rondvliegt. Ook de nachtvlinderlamp ging aan met een enorm soortenpakket op 
het doek. Daarbij zowel groot als klein Avondrood en vele andere soorten. Tijdens het afronden hoor ik in de polder, best 
wel dicht bij het voormalige meteoveld een Kwartel roepen. Daar toch nog maar even naar op zoek gegaan maar het dier 
verplaatst zich na enige tijd verder de polder in.

Groet,

Henri en Holmer

Van tot: Aanwezig:

vrijdag 31 juli 2020Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

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

Totaal:alle vangsten van deze soort



4

Vrijdag 31 juli 2020
Tropisch!
Bij de eerste ronde is het al voelbaar 
dat het een warme dag gaat worden. 
Volledig onbewolkt en een heel zwak
ke wind uit het oosten. Flinke dauw 
op de netten dus matige vangsten. In 
het bos vlak na elkaar twee juveniele 
Merels. In de tweede ronde midden in 
het bos een nieuwe weeksoort in  
de onderste baan, een Sprinkhaan
zanger. 
De temperatuur loopt vervolgens snel 
op, maar tegen de verwachting in 
blijft het vangen van badgasten in de 
sloot vrijwel uit. Hetgeen overigens 
niet van de badgasten op de veerboot 
gezegd kan worden... Het eiland 
wordt vandaag letterlijk overspoeld 
door mensen die naar het strand wil
len. Kijkend vanaf sectie 5 de polder 
in levert al vroeg een beeld van een vrijwel onafgebroken stroom fietsers en voetgangers die door de 
polder passeren van veerdam naar, vooral, het strand.
Ook in het Glop wordt het warm vandaag, het is na de middag haast niet meer te harden bij de ringtafel 
en in het vangterrein vallen de vangsten stil. We lopen de eerste drie nulrondes van het seizoen. Dus 
mooi gelegenheid om nog weer wat snoeiwerk op te pakken en in het dorp wat inkopen te doen.
In de avondrondes vangen we nog weer een drietal Boerenzwaluwen waarbij weer eentje met een ons 
onbekende Arnhem ring.
Dit was alweer onze laatste volle vangdag van deze opbouwperiode. Opmerkelijke zaken waren de leuke 
aantallen jonge Pimpelmezen, met extreme verhouding in relatie tot het aantal Koolmezen, de aanwezig
heid van wederom zowel juveniele als adulte Sijzen die hier duidelijk weer gebroed hebben, maar ook de 
totale afwezigheid van Kleine Barmsijzen, Tuinfluiter en Grasmus. Schommelingen in de natuurlijke pro
cessen die het ringwerk allemaal zo fantastisch maken; daar heb je veel voor over... Alle opvolgende 
ploegen veel succes en plezierige vangweken gewenst. 
Henri Bouwmeester en Holmer Vonk

Week 32

Zaterdag 1 augustus 2020
Voortvarend begin van de eerste 
vangweek
Opgestaan met speciaal licht buiten... 
Naderende regen!!! Een flink regen
gebied nadert Schiermonnikoog van
uit westzuidwest. Snel een rondje ge
lopen en het was merkbaar dat de 
vogels dit ook door hadden. Op meer
dere plaatsen zag ik ze in het net 
springen.
Nog een paar heel leuke rondes kun
nen lopen voordat Kees Oosterbeek 
het kwam overnemen, en de regen 
bleef beperkt tot enkele spetters want 
de buien dreven uiteen boven het ei
land.
De middag verliep rustig, maar elk 
rondje leverde wel drie tot vier vogels 
op, waardoor het dagtotaal gestaag 

Dagvangst van 01 08 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Blauwborst 21 3
Boerenzwaluw 11 2
Bosrietzanger 1 1
Braamsluiper 1 1
Fitis 615 21
Gekraagde roodstaart 1 1
Grauwe vliegenvanger 4 4
Kleine karekiet 2 2
Koolmees 1 1
Merel 1 1
Nachtegaal 1 1
Pimpelmees 44 1 9
Roodborst 103 13
Sijs 3 3
Spotvogel 13 4
Tjiftjaf 210 12
Tuinfluiter 2 2
Vink 21 3
Winterkoning 4 4
Zwartkop 1 1

Totaal: 56 32

Aantal soorten: 20

Dagverslag

1 89

5:45 23:00 Henri & Holmer overgenomen door Kees O.

Voortvarend begin van de eerste vangweek
Opgestaan met speciaal licht buiten… Naderende regen !!! Een flinkregegebied nadert vanuit WZW Schiermonnikoog. 
Snel rondje gelopen en het was merkbaar dat de vogels dit ook door hadden. Op meerdereplaatsen zag ik ze in het net 
springen. Nog een paar heel leuke rondes kunnen lopen voordat Kees Oosterbeek het kwam overnemen, en de regen 
bleef beperkt tot enkele sputters want de buien dreven uiteen boven het eiland.
De middag verliep rustig, maar elk rondje leverde wel 3 tot 4 vogels op, waardoor het dagtotaal gestaag opliep. De 
zwaluwslaapplaats aan het eind van 4 leek deze avond niet bezet te zijn.

Van tot: Aanwezig:

zondag 2 augustus 2020Nieuw: Nieuw geringde 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 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Boerenzwaluw 3 1 4
Fitis 38 11
Grauwe vliegenvanger 1 1
Groenling 1 1
Heggemus 1 1
Kleine karekiet 1 1
Merel 2 2
Pimpelmees 21 3
Putter 1 1
Roodborst 13 4
Sijs 1 1
Spotvogel 11 2
Sprinkhaanrietzanger 1 1
Tjiftjaf 16 7
Vink 2 2
Winterkoning 37 10
Zwartkop 22 4

Totaal: 40 15

Aantal soorten: 17

Dagverslag

1 56

5:30 23:00 Henri Bouwmeester, Holmer Vonk + gezin

Bij de eerste ronde is het al voelbaar dat het een warme dag gaat worden. Volledig onbewolkt en een heel zwakke wind 
uit het Oosten. Flinke dauw op de netten dus matige vangsten. In het bos vlak na elkaar 2 juveniele Merels. In de tweede 
ronde midden in het bos een nieuwe weeksoort in de onderste baan, een Sprinkhaanzanger. De temperatuur loopt 
vervolgens snel op , maar tegen verwachting in blijft het vangen van badgasten in de sloot vrijwel uit. Hetgeen overigens 
niet van de badgasten op de veerboot gezegd kan worden… Het eiland wordt vandaag letterlijk overspoeld door mensen 
die naar het strand willen. Kijkend vanaf sectie 5 de polder in levert al vroeg een beeld van een vrijwel onafgebroken 
stroom fietsers en voetgangers die door de polder passeren van veerdam naar, vooral, het strand. Ook in het Glop wordt 
het warm vandaag, het is na de middag haast niet meer te harden bij de ringtafel en in het vangterrein vallen de vangsten 
stil. We lopen de eerste 3 nul-rondes van het seizoen. Dus mooi gelegenheid om nog weer wat snoeiwerk op te pakken 
en in het dorp wat inkopen te doen. In de avondrondes vangen we nog weer een drietal Boerenzwaluwen waarbij weer 
eentje met een ons onbekende Arnhem ring. 
Dit was alweer onze laatste volle vangdag van deze opbouwperiode. 
Opmerkelijke zaken waren de leuke aantallen jonge Pimpels, met extreme verhouding in relatie tot het aantal Koolmezne, 
de wederom aanwezigheid van zowel juveniele als adulte Sijzen die hier duidelijk weer gebroed hebben, maar ook de 
totale afwezigheid van kleine Barmsijzen, Tuinfluiter en Grasmus. Schommelingen in de natuurlijke processen die het 
ringwerk allemaal zo fantastisch maken; daar heb je veel voor over…. Alle opvolgende ploegen veel succes en plezierige 
vangweken toegewenst !

Van tot: Aanwezig:

zaterdag 1 augustus 2020Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

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

Totaal:alle vangsten van deze soort



5

opliep. De zwaluwslaapplaats aan het eind van sectie 4 leek deze avond niet bezet te zijn.
Henri Bouwmeester en Holmer Vonk, afgelost door Kees Oosterbeek

Zondag 2 augustus 2020
Rustig dagje
De gewenning begint al op te treden. 
’s Ochtends vangt het nog wel aardig 
met gemiddeld vijf vogels per rondje, 
maar na 12:00 uur volgt een lange 
siësta. Hoogtepunt van de dag was 
de vangst van een Spotvogel met 
broedvlek en Duitse ring (Helgoland), 
waarschijnlijk dus een lokale broed
vogel.
De rustige middag hebben we ge
bruikt voor wat aanvullend snoei
werk: we hebben wat bressen in de 
groene muur aan de westkant van 
sectie 8 geslagen. Morgen verder.
Daphna en Kees

Maandag 3 augustus 2020
Snoeidag
De dag begint met rustig weer en een 
vijftal vogels per rondje. Vanaf het 
eind van de ochtend komt een aantal 
felle buitjes over die ons redelijk in 
beweging hielden. Daarna weer rus
tig weer maar nu met erg weinig vo
gels. We vulden de tijd met wat extra 
snoeiwerk bij sectie 8.
De dag werd afgesloten met het de
capiteren van de eerste invliegende 
scarabeeën. De aantallen vallen in 
vergelijking met vorig jaar mee, maar 
preventief hebben we sectie 6 in de 
schemering gesloten.
De enige opmerkelijke vangst van
daag was die van een Boerenzwaluw. 
Het was de derde keer dat we dit 
exemplaar dit jaar vingen. Vast een 
record voor deze soort.
Daphna, Thijs en Kees

Dinsdag 4 augustus 2020
Najaarstrek kondigt zich voorzichtig 
aan
Een Fitis en een Tuinfluiter met wat 
vet herinneren ons eraan dat we hier 
iets met vogeltrek aan het doen zijn. 
Overige vangsten bestaan uit hetzelf
de lokale spul als eerder.
De dag verliep rustig volgens hetzelf
de patroon als de vorige dagen. Tij
dens de middagdip hebben we sectie 
7 met de snoeischaar onderhanden 
genomen.

Dagvangst van 02 08 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Fitis 27 9
Gekraagde roodstaart 2 2
Grasmus 1 1
Grauwe vliegenvanger 2 2
Grote bonte specht 1 1
Heggemus 1 1
Koolmees 1 1
Merel 11 2
Pimpelmees 3 3
Putter 1 1
Roodborst 4 4
Spotvogel 1 1 2
Tjiftjaf 42 6
Vink 3 3
Winterkoning 43 7

Totaal: 28 16

Aantal soorten: 15

Dagverslag

1 45

5:45 22:30 Daphna & Kees

De gewenning begint al op te treden. 's Ochtends vangt het nog wel aardig met gemiddeld vijf vogels per rondje, maar na 
twaalf uur volgt een lange siesta. Hoogtepunt van de dag was de vangst van een Spotvogel met broedvlek en duitse ring 
(Helgoland), waarschijnlijk dus een lokale broedvogel.
Se rustige middag hebben we gebruikt voor wat aanvullend snoeiwerk: we hebben wat bressen in de groene muur aan de 
westkant van 8 geslagen. Morgen verder.

Van tot: Aanwezig:

maandag 3 augustus 2020Nieuw: Nieuw geringde 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 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Blauwborst 1 1
Boerenzwaluw 1 1
Bosrietzanger 1 1
Fitis 68 1 15
Grasmus 1 1
Grauwe vliegenvanger 1 1
Heggemus 1 1
Roodborst 23 5
Sijs 11 2
Spotvogel 1 1
Tjiftjaf 4 4
Tuinfluiter 2 2
Vink 11 2
Winterkoning 22 4
Witgesterde blauwborst 1 1
Zwartkop 2 2

Totaal: 26 17

Aantal soorten: 16

Dagverslag

1 44

5:45 22:15 Daphna, Thijs & Kees

De dag begint met rustig weer en een 5-tal vogels per rondje. Vanaf het eind van de ochtend komen er een aantal felle 
buitjes over die ons redelijk in beweging hielden. Daarna weer rustig weer maar nu met erg weinig vogels. We vulden de 
tijd met wat extra snoeiwerk bij sectie 8.
De dag werd afgesloten met het decapiteren van de eerste invliegende scarabeeën. De aantallen vallen in vergelijking 
met vorig jaar mee, maar preventief hebben we sectie 6 in de schemering gesloten.
De enige opmerkelijke vangst vandaag was die van een Boerenzwaluw. Het was de derde keer dat we dit exemplaar dit 
jaar vingen. Vast een record voor deze soort.

Van tot: Aanwezig:

dinsdag 4 augustus 2020Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

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

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 04 08 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Blauwborst 1 1
Boerenzwaluw 1 1
Fitis 38 11
Koolmees 1 1
Pimpelmees 1 1
Roodborst 61 7
Sijs 1 1
Spotvogel 14 5
Tjiftjaf 24 6
Tuinfluiter 2 2
Winterkoning 23 5
Zwartkop 1 1

Totaal: 25 17

Aantal soorten: 12

Dagverslag

42

5:55 22:00 Daphna, Thijs & Kees

Een Fitis en een een Tuinfluiter met wat vet herinneren ons er aan dat we hier iets met vogeltrek aan het doen zijn. 
Overige vangsten bestaan uit hetzelfde lokale spul als eerder. De dag verliep rustig volgens hetzelfde patroon als de 
vorige dagen. Tijdens de middagdip sectie 7 met de snoeischaar onderhanden genomen.
Sijzen beginnen toe te nemen. Nog niet merkbaar in de vangsten maar wel de hele tijd kleine groepjes in de elzen en over 
het Glop vliegend.

Van tot: Aanwezig:

woensdag 5 augustus 2020Nieuw: Nieuw geringde 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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Sijzen beginnen toe te nemen. Nog niet merkbaar in de vangsten maar wel de hele tijd kleine groepjes 
in de elzen en over het Glop vliegend.
Daphna, Thijs en Kees

Woensdag 5 augustus 2020
Aantallen nemen weer toe
De dag begint rustiger dan de voor
gaanden. Rond lunchtijd staan er nog 
maar 15 vogels op de teller en vallen 
de vangsten volledig stil.
Aan het eind van de middag veran
dert de sfeer en hangen er ineens 
tien vogels in de netten. Ook de rond
jes hierna leveren mooie aantallen 
op.
We vangen vandaag eindelijk weer 
eens een paar Kleine Karekieten, een 
soort die het opvallend slecht doet dit 
jaar. We hebben tot nu toe dubbel zo
veel Spotvogels als karekieten in de 
netten gehad.
Daphna, Thijs en Kees

Donderdag 6 augustus 2020
Ideale augustusvangdag
Perfecte dag voor deze tijd van het 
jaar. ’s Ochtends een paar goede rondjes, aan het eind van de middag wat badgasten in sectie 2 en ‘s 
avonds weer een paar goede rondjes om de dag af te sluiten. En een leuke variëteit aan soortjes. Tus
sendoor nog wat terreinonderhoud gedaan bij sectie 7.

André Duiven nam ’s middags even waar zodat sommigen van 
ons een klusje bij de Herdershut konden afmaken.
Daphna, Thijs, Kees en André

Dagvangst van 05 08 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Blauwborst 2 2
Bosrietzanger 1 1
Fitis 45 9
Grauwe vliegenvanger 2 2
Heggemus 1 1
Kleine karekiet 32 5
Koolmees 11 2
Merel 1
Pimpelmees 23 5
Roodborst 34 7
Sijs 1 1
Spotvogel 3 3
Tjiftjaf 23 5
Tuinfluiter 3 3
Vink 2 2
Winterkoning 21 3
Zanglijster 1 1
Zwartkop 1 1

Totaal: 30 23

Aantal soorten: 18

Dagverslag

54

5:55 22:00 Daphna, Thijs & Kees

Aantallen nemen weer toe.
De dag begint rustiger dan de voorgaanden. Rond lunchtijd staan er nog maar vijftien vogels op de teller en vallen de 
vangsten volledig stil. Aan het eind van de middag verandert de sfeer en hangen er ineens tien vogels in de netten. Ook 
de rondjes hierna leveren mooie aantallen op.
We vangen vandaag eindelijk weer eens een paar Kleine Karekieten, een soort die het opvallend slecht doet dit jaar. We 
hebben tot nu toe dubbel zoveel Spotvogels als Karekieten in de netten gehad.

Van tot: Aanwezig:

donderdag 6 augustus 2020Nieuw: Nieuw geringde 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 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Boerenzwaluw 2 2
Bosrietzanger 1 1
Braamsluiper 1 1
Fitis 66 12
Gekraagde roodstaart 2 2
Grote bonte specht 1 1
Heggemus 1 1
Kleine karekiet 11 2
Koolmees 1 1
Merel 2 2
Pimpelmees 72 9
Roodborst 31 4
Sijs 2 2
Spotvogel 3 3
Tjiftjaf 10 10
Tuinfluiter 1 1
Vink 13 4
Winterkoning 4 4
Zanglijster 1 1
Zwartkop 22 4

Totaal: 39 27

Aantal soorten: 20

Dagverslag

1 67

6:00 22:00 Daphna, Bram, Thijs, André & Kees

Ideale augustusvangdag.
Perfecte dag voor deze tijd van het jaar. 's Ochtends een paar goede rondjes, aan het eind van de middag wat badgasten 
in sectie 2 en 's avond weer een paar goede rondjes om de dag af te sluiten. En een leuke variëteit aan soortjes. 
Tussendoor nog wat terreinonderhoud bij sectie 7.
André nam 's middags even waar zodat sommigen van ons een klusje bij de Herdershut konden afmnaken.

Van tot: Aanwezig:

vrijdag 7 augustus 2020Nieuw: Nieuw geringde 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 7 augustus 2020
Te warm om te vangen
Na een tamme ochtend vingen we na 
de middag, op enkele badgasten na, 
nauwelijks nog wat. Het Glop werd 
naarmate de dag vorderde en de 
temperatuur toenam ook steeds stil
ler.
Dit werd aan het begin van de avond 
doorbroken door honderden Kok en 
Stormmeeuwen, die boven het Glop 
en de meteowei op jacht waren naar 
zwermende mieren. Helaas vlogen ze 
ruim boven ons netniveau.
Vandaag wel de eerste Bonte Vliegen
vanger van het jaar en ’s ochtends 
bezoek van twee ringers van het Das
senbos.
Daphna, Bram, Thijs en Kees

Week 33

Zaterdag 8 augustus 2020
Warme overdracht
Kees cum suis zorgden in de ochten
drondes voor een twintigtal vogels. 
Daarna hadden we een warme ont
vangst in het Glop en de leus van deze 
week wordt: elke vogel is er één! 
Elke ronde hebben we een paar vo
gels. Ardies eerste ronde levert één 
vogel op: een Vink, dood in het net, 
waarschijnlijk achtergelaten door een 
roofvogel. De eerste nulronde is om 
15:00 uur voor Bonnie. Om 16:00 
uur zowaar een ronde met zes vogels, 
waaronder een Graspieper.
Daarna wordt het druppelen, een 
paar nulrondes en een paar rondes 
met twee vogels.
Groeten uit een zeer zomers Glop, 
Bonnie van der Hulst, Ardie Noorman, 
Koos en Helma van Ee

Dagvangst van 07 08 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Bonte vliegenvanger 1 1
Braamsluiper 1 1
Fitis 13 4
Grasmus 1 1
Heggemus 1 1
Kleine karekiet 31 4
Koolmees 21 3
Merel 1 1
Pimpelmees 1 1
Rietzanger 1 1
Roodborst 25 7
Sijs 3 3
Spotvogel 1 1
Tjiftjaf 23 5
Tuinfluiter 1 1
Vink 2 2
Zwartkop 11 2

Totaal: 27 12

Aantal soorten: 17

Dagverslag

39

6:00 22:00 Daphna, Bram, Thijs & Kees

Te warm om te vangen
Na een tamme ochtend vingen we na de middag, op enkele badgasten na, nauwelijks nog wat. Het Glop werd naarmate 
de dag vorderde en de temperatuur toenam ook steeds stiller. Dit werd aan het begin van de avond doorbroken door 
honderden Kok- en Stormmeeuwen, die boven het Glop en de meteowei op jacht waren naar zwermende mieren. Helaas 
vlogen ze ruim boven ons netniveau.
Vandaag wel de eerste Bonte Vliegenvanger van het jaar en 's ochtends bezoek van twee ringers van het Dassenbos

Van tot: Aanwezig:

vrijdag 7 augustus 2020Nieuw: Nieuw geringde 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 08 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Blauwborst 1 1
Bonte vliegenvanger 1 1
Bosrietzanger 1 1
Braamsluiper 1 1
Fitis 2 2
Graspieper 1 1
Heggemus 1 1
Koolmees 12 3
Merel 2 2
Pimpelmees 31 4
Roodborst 52 7
Spotvogel 1 1
Tjiftjaf 34 7
Tuinfluiter 2 2
Vink 21 4
Winterkoning 21 3
Zanglijster 1 1

Totaal: 22 19

Aantal soorten: 17

Dagverslag

42

6:15 21:30 Kees Osterbeek EA, Ardie Noorman, Bonnie van der Hulst, Helma en Koos van 

Warme overdracht,

kees ea zorgden in de ochtenronden voor een 20 tal vogels. Daarna hadden we een warme ontvangst in het Glop en de 
leus van deze week wordt:
Elke vogel is er 1!!! Elke ronde een paar vogels.. Ardie zijn eerste ronde levert 1 vogel op een Vink, dood in het net, ws 
achtergelaten door een roofvogel..
De eerste nul-ronde is om 15.00 uur voor Bonnie.
Om 16.00 uur zowaar een ronde met 6 vogels, waaronder een graspieper.
Daarna wordt het druppelen, een paar nul-ronden en een paar ronden met 2 vogels.
Een dag met 22 + 19= 41 vogels.
Groeten uit een zeer zomers glop,
Bonnie van der Hulst, Ardie Noorman, Koos en Helma van Ee.

Van tot: Aanwezig:

zaterdag 8 augustus 2020Nieuw: Nieuw geringde 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 augustus 2020
Het Glop in vakantiestand
Slechts een enkele vogel in de eerste 
ronde en dat zal de hele dag zo blij
ven. Meer drukte van mensen dan 
van vogels op het eiland.
Er staat een stevige noordoostenwind 
die zorgt ervoor dat het de hele dag 
aangenaam zomerweer is. Tijd ge
noeg voor wat kluswerk en sociale 
verplichtingen. Voor de Calidristent 
werd een nieuw zeil in elkaar geknut
seld waarbij de naaimachine van Bon
nie goede diensten bewees.
Ardie zorgde voor wat aanvoer van 
warme zelfgerookte makreel en ook 
de BBQ rookte weer stevig. 
Aan het begin van de avond, werden 
de hijsnetten nog even geïnspecteerd door dhr. Klaassen senior.
Leuk was verder, dat ook wij de eerste Sijzen weer door onze handen konden laten gaan. Het meest 
bijzondere van vandaag was een Fitis met een Stavangerring.
Bonnie, Ardie, Koos en Helma

Maandag 10 augustus 2020
En weer een mooie zomerdag
Nauwelijks wind, bijna geen druppels in het net en een direct bij opkomst voelbare zon. Het belooft weer 
een warme dag te worden.

Dagvangst van 09 08 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Bosrietzanger 1 1
Braamsluiper 1 1
Fitis 4 1 5
Kleine karekiet 2 2
Pimpelmees 2 2
Roodborst 1 1
Sijs 3 3
Sprinkhaanrietzanger 1 1
Tjiftjaf 22 4
Tuinfluiter 4 4
Winterkoning 21 3
Zwartkop 1 1

Totaal: 17 10

Aantal soorten: 12

Dagverslag

1 28

6:00 21:30 Ardie, Bonnie en Koos

Het Glop in vakantiestand.

Slechts een enkele vogel in de eerste ronde en dat zal de hele dag zo blijven. Meer drukte van mensen, dan van vogels 
op het eiland.
Er staat een stevige noordoostenwind die zorgt ervoor dat het de hele dag aangenaam zomerweer is. Tijd genoeg voor 
wat kluswerk en sociale verplichtingen. Voor de Calidristent werd een nieuw zeil in elkaar geknutseld waarbij de 
naaimachine van Bonnie goed diensten bewees. Ardie zorgde voor wat aanvoer van warme zelfgerookte makreel en ook 
de BBQ rookte weer stevig.
Aan het begin van de avond, werden de hijsnetten nog even geinspecteerd door dhr Klaasen senior.
Leuk was verder, dat ook wij de eerste Sijsjes weer door onze handen konden laten gaan. Het meest bijzondere van 
vandaag was een Fitis met een Stavangerring.
De teller stopte bij 28 vogels.

Mvg Ardie, Bonnie en Koos

Van tot: Aanwezig:

zondag 9 augustus 2020Nieuw: Nieuw geringde 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 levert zes vogels op 
waaronder een paar verse Fitissen. 
Ook de rondes daarna leveren diverse 
vogels op: het merendeel Fitis, maar 
ook een adulte Koekoek, die gezien 
het klimaat nog niet veel haast heeft 
om naar Afrika te vertrekken.
In de ochtend elke ronde enkele vo
gels. Na de koffie komt Kees van der 
Wal op bezoek om definitief afscheid 
te nemen en zijn ringen en mistnet 
over te dragen. Dit bepaalt toch wel 
onze gesprekken en gedachten van
daag.
De middag geeft ons ruime gelegen
heid voor siësta, vier keer een nul
ronde achter elkaar. Daarna komen 
nog enkele badgasten, die na hun 
bad onze netten bevuilen (de poeltjes 
zijn tot modderbad verworden). Ze komen stinkend uit de zakjes aan ringtafel.
Na zessen wordt de wind wat noordelijker en geeft een verkoelende bries. Ook de vogels worden weer 
wat actiever en elke ronde wordt ons dagtotaal opgehoogd.
Bonnie, Ardie, Koos en Helma

Dinsdag 11 augustus 2020
Warmer en droger
Ook nu weer een kraakheldere lucht 
bij zonsopkomst. De wind zorgt er
voor dat het de eerste uren nog aan
genaam aanvoelt. De vogels vinden 
dat ook en we hebben twee rondjes 
met een tiental vogels. Daarna daalt 
de warme deken ook op het eiland 
neer.
Al vroeg in de morgen komt de zoon 
van Ardie, WillemBouwe, met een 
paar kennissen op bezoek. We heb
ben nog enkele vogels. Ardie verlaat 
ons voor sociale verplichtingen en 
laat de rest van de dag aan ons over. 
Het is een afwisseling van nulrondes 
voor mij en steeds enkele vogels voor Bonnie.
De temperatuur is zodanig, dat we ons heel rustig houden. De vogels denken er ook zo over. De wind 
wakkert door het temperatuurverschil tussen land en zee wel stevig aan en pas laat op de avond wordt 
het wat koeler en zwakt de wind wat af.

We repareren tussendoor nog wel even de tafels 
van Calidris en zoeken de spullen uit, die mee naar 
het wad moeten. De Glopsloot staat nu bijna hele
maal droog, ook de poelen. Badgasten hebben we 
ook niet meer. Er is wel grote drukte van Atalanta
vlinders, deze zijn massaal aanwezig. Het is echt 
een vangweek in vakantiesfeer.
De avondpiek bestaat uit drie vogels en na de con
troleronde komt Bonnie terug met een geringde 
Houtsnip, die door het poepgedrag heel duidelijk 
maakt wat hij/zij ervan vindt. De snip blijkt op 29 
juli door Holmer geringd te zijn en is nu 20 gram 
zwaarder.
Bonnie, Ardie, Koos en Helma

Dagvangst van 10 08 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Fitis 112 13
Gekraagde roodstaart 1 1
Kleine karekiet 2 2
Koekoek 1 1
Koolmees 2 2
Pimpelmees 4 1 5
Rietzanger 1 1
Roodborst 51 6
Sijs 1 1
Spotvogel 1 1
Tjiftjaf 23 5
Tuinfluiter 2 2
Vink 11 2
Winterkoning 2 2
Zwartkop 1 1

Totaal: 27 17

Aantal soorten: 15

Dagverslag

1 45

6:00 22:00 Ardie, Bonnie en Koos

En weer een mooie zomerdag,

Nauwelijks wind, bijna geen druppels in het net en een direct bij opkomst voelbare zon. Het belooft weer een warme dag 
te worden.
De eerste ronde levert een zestal vogels op waaronder een paar verse Fitissen. Ook de ronden daarna leveren diverse 
vogels op: het merendeel Fitis, maar ook een Adulte Koekoek, die gezien het klimaat nog niet veel haast heeft om naar 
Afrika te vertrekken. In de ochtend elke ronde enkele vogels. Na de koffie komt Kees van de Wal op bezoek om definitief 
afscheid te nemen en zijn ringen en mistnet over te dragen. Dit bepaalt toch wel onze gesprekken en gedachten vandaag.
De middag geeft ons ruime gelegenheid voor siesta, 4 x een 0 ronde achter elkaar. Daarna komen nog enkele badgasten, 
die na hun bad onze netten bevuilen(de poeltjes zijn tot modderbad verworden.). Ze komen stinkend uit de zakjes aan 
ringtafel.
Na zessen wordt de wind wat noordelijker en geeft een verkoelende bries. Ook de vogels worden weer wat activer en elke 
ronde wordt ons dagtotaal opgehoogd.
Het totaal komt op 45 vogels.

Mvg Bonnie, Ardie en Helma en Koos.

Van tot: Aanwezig:

maandag 10 augustus 2020Nieuw: Nieuw geringde 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 08 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Fitis 28 10
Gekraagde roodstaart 1 1
Houtsnip 1 1
Kleine karekiet 1 1
Merel 1 1
Pimpelmees 12 3
Roodborst 26 8
Sijs 1 1
Sprinkhaanrietzanger 1 1
Tjiftjaf 12 3
Tuinfluiter 4 4
Zwartkop 1 1

Totaal: 27 8

Aantal soorten: 12

Dagverslag

35

6:00 22:00 Ardie, Bonnie en Koos

Warmer en droger,

Ook nu weer een kraakheldere lucht bij zonsopkomst. De wind zorgt ervoor dat het de eerste uren nog aangenaam 
aanvoelt. De vogels vinden dat ook en we hebben twee rondjes met een 10 tal vogels. Daarna daalt de warme deken ook 
op het eiland neer. Al vroeg in de morgen komt de zoon van Ardie; Willem-Bouwe, met een paar kennissen op bezoek. 
We hebben nog enkele vogels. Ardie verlaat ons voor sociale verplichtingen en laat de rest van de dag aan ons over. Het 
een afwisseling van 0 ronden voor mij en steeds enkele vogels voor Bonnie.
De temperatuur is zodanig ,dat we ons heel rustig houden. De vogels denken er ook zo over. De wind wakkert door het 
temperatuurverschil tussen land en zee wel stevig aan en pas laat op de avond wordt het wat koeler en zwakt de wind wat 
af. We repareren tussendoor nog wel even de tafels van Calidris en zoeken de spullen uit, die mee naar het wad moeten. 
De Glopsloot staat nu bijna helemaal droog, ook de poelen. Badgasten hebben we ook niet meer. Er is wel grote drukte 
van Atalanta vlinders, deze zijn massaal aanwezig. Het is echt een vangweek in vakantiesfeer. 
De avondpiek bestaat uit 3 vogels en na de controleronde komt Bonnie terug met een geringde Houtsnip, die door het 
poepgedrag heel duidelijk maakt wat hij/zij ervan vindt. De snip blijkt op 29 juli door Holmer geringd te zijn en nu 20 gram 
zwaarder.
Zo sluiten we de dag af met 35 vogels.

Mvg Ardie, Bonnie en Helma en Koos

Van tot: Aanwezig:

dinsdag 11 augustus 2020Nieuw: Nieuw geringde 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 12 augustus 2020
Hete Woensdag
De eerste ronde lopen we al door een 
totaal droog Glop. Zelfs de dauw laat 
het afweten deze morgen. Slechts 
een enkele mestkever en een tweetal 
geelgerande watertorren uit de Glop
sloot in ons net. We hebben één vo
gel, en het belooft weer een warme 
dag te worden. Bonnie zorgt bij de 
koffie voor een traktatie voor de nog 
komende nieuwe ringsoorten.
Dan volgen een paar rondjes met nog 
enkele vogels. Daarna wordt het zo 
heet dat zelfs de vliegen en dazen 
ons niet meer lastig vallen, laat staan 
dat we vogels vangen. Tijd voor een 

heel lange siësta. In onze dromen vangen we de meest mooie vogels, maar de werkelijkheid is: groot 
rustgevend gezaag en gesnurk in het Glop.
Vanaf 17:00 uur komt er weer een verkoelend windje en vangen we weer een paar vogels waaronder een 
Grote Bonte Specht. De avondpiek brengt ons vijf vogels en zo eindigen we de dag toch nog met 35 vo
gels.
Bonnie, Ardie, Koos en Helma

Donderdag 13 augustus 2020
Zomerse donderdag met herfstig ka-
rakter
Het Glop wordt steeds droger, alleen 
bij hoog water komt er nog wat water 
omhoog in de sloot, verder is het een 
droge boel. De blaadjes vallen dan 
ook alsof het herfst is. Het pad knis
pert onder onze voeten en we hebben 
zowaar meer vogels dan kevers: 3/2.
In de tweede ronde hebben we negen 
vogels en daarna volgen rondes met 
drie tot vijf vogels. Bonnie en Koos 
gaan met een volle kar naar de tent
plaats van Calidris en Ardie krijgt ver
sterking van André Duiven.
Ook vanmorgen nog wat bezoek (ken
nissen van Ardie) en twee ringstren

Dagvangst van 12 08 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Fitis 9 9
Grote bonte specht 1 1
Heggemus 1 1
Koolmees 11 2
Merel 1 1
Pimpelmees 21 3
Roodborst 31 4
Sijs 1 1
Tjiftjaf 14 5
Vink 1 1
Winterkoning 31 4
Zanglijster 1 1
Zwartkop 2 2

Totaal: 21 14

Aantal soorten: 13

Dagverslag

35

6:00 22:00 Ardie, Bonnie en Koos

Hete Woensdag,

De eerste ronde lopen we al door een totaal droog Glop. Zelfs de dauw laat het afweten deze morgen.
Slechts een enkele Mestkever en een tweetal Geelgerande Watertorren uit de glopsloot in ons net.
We hebben 1 vogel, het beloofd weer een warme dag te worden. Bonnie zorgt bij de koffie voor een traktatie voor de nog 
komende nieuwe ringsoorten.
Dan volgen een paar rondjes met nog enkele vogels. Daarna wordt het zo heet, dat zelfs de vliegen en dazen ons niet 
meer lastig vallen, laat staan dat we vogels vangen.
Tijd voor een hele lange siesta. In onze dromen vangen we de meest mooie vogels, de werkelijkheid is: groot rustgevend 
gezaag en gesnurk in het Glop. Vanaf 5 uur komt er weer een verkoelend windje en vangen we weer een paar vogels 
waaronder een Grote Bont Specht. De avondpiek brengt ons 5 vogels en zo eindigen we de dag toch nog met 35 vogels.

Mvg Ardie, Bonnie en Helma en Koos

Van tot: Aanwezig:

woensdag 12 augustus 2020Nieuw: Nieuw geringde 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 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Bosrietzanger 1 1
Fitis 111 12
Heggemus 1 1
Kleine karekiet 22 4
Koolmees 1 1
Pimpelmees 22 4
Putter 1 1
Roodborst 3 3
Sijs 1 1
Spotvogel 1 1
Staartmees 2 2
Tjiftjaf 1 2 3
Tuinfluiter 5 5
Vink 3 3
Winterkoning 31 4

Totaal: 30 14

Aantal soorten: 15

Dagverslag

2 46

6:00 22:00 Bonnie, Ardie en Koos

Zomerse donderdag met herfsterig karakter,

Het Glop wordt steeds droger, alleen bij hoog water komt er nog wat water omhoog in de sloot, verder is het een droge 
boel. De blaadjes vallen dan ook of het herfst is. Het pad knispert onder onze voeten We hebben zowaar meer vogels 
dan kevers,3/2.
In de tweede ronde hebben we 9 vogels en daarna volgen rondes met 3-5 vogels. Bonnie en Koos gaan met een volle kar 
naar de tentplaats van Calidris en Ardie krijgt versterking van André D.
Ook vanmorgen nog wat bezoek(kennissen van Ardie) en 2 ringstrengen worden van sponsor voorzien. In de middag een 
paar 0 ronden, afgewisseld door een ronde met enkele vogels. Tijd genoeg voor uitgebreide discussie en bestudering van 
de vogels.De teller tikt zo aardig door en met een avondpiek van 1 Fitis, komen we op 46 vogels.

Mvg Ardie, André D, Bonnie, Helma en Koos.

Van tot: Aanwezig:

donderdag 13 augustus 2020Nieuw: Nieuw geringde 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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gen worden van een sponsor voorzien. In de mid
dag een paar nulrondes, afgewisseld door een ronde 
met enkele vogels. Tijd genoeg voor uitgebreide 
discussie en bestudering van de vogels.
De teller tikt zo aardig door en met een avondpiek 
van één Fitis komen we op 46 vogels.
Bonnie, Ardie, André, Koos en Helma

Vrijdag 14 augustus 2020
Na zonneschijn komt regen
Ochtendfrisheid is wat wij ervaren als we de eerste ronde lopen, een geheel bewolkte lucht, gedonder 
boven Groningen en een veertiental vogels in de netten, waaronder een aantal vliegenvangers. Nog tij
dens het verwerken van deze vogels horen we het geruis van de regen aanzwellen en gaan de regenjas
sen aan om onze rondjes te lopen.
Er komt direct weer wat water in de Glopsloot en de meeste vogels vinden het prima om onder de blaad
jes te blijven zitten. Het werd weer droog en op onze rondes halen we nauwelijks meer vogels uit de 
netten.
De meest opvallende vangsten zijn een jonge Putter en jong katje van buurman Visser, die Bonnie lief

devol terugbrengt. Met de boot van half vijf komen Joop van Ar
denne en kleinzoon Levi de ploeg versterken.
Voor de vangsten is het niet nodig, want vogels hebben we nau
welijks. Het is behoorlijk afgekoeld en we vermaken ons prima 
met grote verhalen.
Bonnie, Ardie, Koos, Helma, Joop en Levi

Dagvangst van 14 08 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Bonte vliegenvanger 3 3
Fitis 2 2
Grasmus 1 1
Grauwe vliegenvanger 1 1
Kleine karekiet 1 1
Merel 12 3
Putter 1 1
Rietzanger 1 1
Roodborst 55 10
Sijs 1 1
Tjiftjaf 13 4
Tuinfluiter 1 1
Winterkoning 11 2
Zwartkop 1 1

Totaal: 23 9

Aantal soorten: 14

Dagverslag

32

6:00 22:00 Ardie, Bonnie en Koos

Na zonneschijn komt regen.

Ochtendfrisheid; is hegeen wij ervaren als we de eerste ronde lopen, een geheel bewolkte lucht, gedonder boven 
Groningen en een 14 tal vogels in de netten, waaronder een aantal Vliegenvangers. Nog tijdens het verwerken van deze 
vogels horen we het geruis van de regen aanzwellen en gaan de regenjassen aan om onze rondjes te lopen. Er komt 
direct weer wat water in de Glopsloot en de meeste vogels vinden het prima om onder de blaadjes te blijven zitten. Het 
werd weer droog en op onze ronden halen we nauwelijks meer vogels uit de netten.
De meest opvallende vangsten zijn een jonge Putter en jong katje van de buurman Visser, die Bonnie liefdevol 
terugbrengt. Met de boot van half vijf komen Joop van Ardenne en Kleinzoon Levi de ploeg versterken.
Voor de vangsten is het niet nodig, want vogels hebben we nauwelijks. Het is behoorlijk afgekoeld en we vermaken ons 
prima met groet verhalen.
Het totaal komt vandaag op 32 vogels.

Mvg Ardie, Bonnie, Joop en Levi, Koos en Helma.

Van tot: Aanwezig:

vrijdag 14 augustus 2020Nieuw: Nieuw geringde 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 15 augustus 2020
Wisseldag
We sluiten onze warmste Glopweek af 
met nog een paar ochtendrondes, 
waarin 10 vogels werden gevangen.
Rond 10:00 uur verlieten Koos en co 
het Glop richting de boot. Joop nam 
het ringen hierna over en begon zijn 
week met een nulronde.
Het is nog steeds benauwd en mok
kerig. Weinig vogelbeweging en dito 
geluiden in het Glop. Wat zal ons deze 
week in de netten sturen? Je weet het 
(nog) niet.
Na verscheidene nulrondes te hebben 
gelopen verschenen er toch nog en
kele vogels in de netten.
In de middag kregen we nog enige hulp van André Duiven. Dit leidde overigens niet tot meer vogels.
De temperatuur is ruim lager vandaag en veel minder benauwd. Dat was totdat we de slotrondes liepen, 
toen was het weer mokkerig.
Bonnie, Ardie, Koos en Joop & Levi

Zondag 16 augustus 2020
Waar blijft de regen?
Een absoluut windstil Glop met in de 
eerste ronde slechts twee mestke
vers. Net boven de Banckspolder een 
deken van grondmist.
Het is wederom een snikhete dag ge
worden en ook weer erg benauwd. 
Met de vogels ging het weer wat beter. 
De verhouding nieuw en terug was 
vandaag weer wat meer in evenwicht. 
Enkele drinkers bij de steeds weer op
drogende miniplasjes, maar wel ge
noeg om nog redelijk uit te drinken.
In de loop van vanmiddag begon het 
wat te spetteren maar het bleef helaas 
bij net aan twintig druppels per vier
kante meter. Wat water en wat afkoe
ling zouden we zeer op prijs stellen.
Joop & Levi

Maandag 17 augustus 2020
Gebed verhoord
Flinke buien afgelopen nacht wat bui
ten geleid heeft tot flinke afkoeling. 
Dit in tegenstelling tot binnen in het 
gebouw. De buien hebben de sloot 
gelukkig weer gevuld. De regenmeter 
gaf 12 mm aan.
In de eerste rondes is nog geen toe
name in de vangsten merkbaar. Al
leen een krentje in de vorm van een 
eerste kalenderjaar vrouwtje Sper
wer boven in hijsnet Y.
De gehele dag is een aaneenschake

Dagvangst van 15 08 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Bonte vliegenvanger 1 1
Braamsluiper 1 1
Fitis 22 4
Gekraagde roodstaart 1 1
Houtsnip 1 1
Kleine karekiet 1 1
Koolmees 1 1
Roodborst 1 1
Tjiftjaf 21 3
Tuinfluiter 1 1
Vink 1 1
Winterkoning 1 1

Totaal: 10 7

Aantal soorten: 12

Dagverslag

17

6:15 21:45 Bonnie, Adie, Koos en Joop & Levi

wisseldag,
 we sluiten onze warmste Glopweek af met nog een paar ochtenronden, hierin werden 10 vogels gevangen.
Rond 10,00 uur velieten Koos en Co het eiland richting de boot. Joop nam her ringen hierna over en begom zijn week met 
een 0 ronde.
Het is nog steeds benauwd en mokkerig. Weinig vogel beweging en dito geluiden in het glop.Wat zal ons deze week in de 
netten sturen, je weet het (nog) niet.
Na verscheidene 0 rondes te hebben gelopen verschenen er toch nog enkele vogels in de netten.
In de middag kregen we nog enige hulp van Andre Duiven.Dit leidde overigens niet tot meer vogels in de netten.
Temperatuur is ruim lager vandaag en veel minder benauwd.
Dat was totdat we de slotrondes liepen toen was het weer mokkerig.

Van tot: Aanwezig:

zaterdag 15 augustus 2020Nieuw: Nieuw geringde 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 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Bonte vliegenvanger 1 1
Fitis 17 8
Kleine karekiet 1 1
Pimpelmees 1 1
Roodborst 32 5
Sperwer 1 1
Tjiftjaf 13 4
Tuinfluiter 1 1
Winterkoning 1 1
Witgesterde blauwborst 1 1
Zanglijster 1 1

Totaal: 17 8

Aantal soorten: 11

Dagverslag

25

6:45 21:45 Levi & Joop en de hulp van de calidris groep

Flinke buien afgelopen nacht wat buiten geleid heeft tot flinke afkoeling. Dit in tegenstelling tot binnen in het gebouw.
De buien van vannacht hebben de sloot gelukkig weer gevuld. In de regenmeter werd 12 mm aangegeven.
In de eerste rondes nog geen toename merkbaar. Alleen een krentje in de vorm van een eerste kalenderjaar Sperwer 
vrouw bovenin hijsnet Y.
De gehele dag is een aaneenschakeling van 0 en 1 rondes. Gedurende de dag is de temperatuur aangenaam na die tijd 
van erg hoge temperaturen.
Op vallend was een Bonte Vliegenvanger met kleine kluwen spinrag om de poten. Het zelfde als de  Bonte vliegenvanger 
van gisteren. Ook nu hebben we dit verwijderd. Het lijkt erg vettig, maar zonder die aanhang is de vogel weer verder 
gevlogen inclusief een glimmende ring.
Een enkel klein buitje viel vandaag, de sloot naast sectie 2 wordt steeds meer gevuld. Laat de zaadeters maar komen.

Van tot: Aanwezig:

maandag 17 augustus 2020Nieuw: Nieuw geringde 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 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Bonte vliegenvanger 1 1
Fitis 7 7
Gekraagde roodstaart 11 2
Grasmus 2 2
Grote bonte specht 1 1
Heggemus 1 1
Kleine karekiet 1 1
Koolmees 21 3
Pimpelmees 1 1
Roodborst 31 4
Sijs 4 4
Spotvogel 1 1
Tjiftjaf 15 6
Tuinfluiter 1 1
Winterkoning 2 2
Zwartkop 1 1

Totaal: 26 12

Aantal soorten: 16

Dagverslag

38

6:45 21:45 Levi & Joop

Een absoluut windstil glop met in de eertse ronde slechts 2 mestkevers. Net boven de Banckspolder een deken van 
grondmist.
Het is wederom een snikhete dag geworden en ook weer erg benauwd. Met de vogels ging het weer wat beter. De 
verhouding nieuw en terug was vandaag weer wat meer in evenwicht.
Enkele drinkers bij de steeds weer opdrogende mini plasjes, maar wel genoeg omnog redelijk uit te drinken.In de loop van 
vanmiddag begon het wat te spetteren maar het bleef helaas bij net aan 20 druppels per vierkante meter. Wat water en 
wat afkoeling zouden we zeer op prijsstellen.

Van tot: Aanwezig:

zondag 16 augustus 2020Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

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

Totaal:alle vangsten van deze soort



13

ling van nul en éénrondes. Gedurende de dag is de temperatuur aangenaam na die tijd van erg hoge 
temperaturen.
Opvallend was een Bonte Vliegenvanger met een kleine kluwen spinrag om de poten. Hetzelfde 
als de Bonte vliegenvanger van gisteren. Ook nu hebben we dit verwijderd. Het lijkt erg vettig, maar 
zonder die aanhang is de vogel weer verder gevlogen inclusief een glimmende ring.
Een enkel klein buitje viel vandaag, de sloot naast sectie 2 wordt steeds meer gevuld. Laat de zaadeters 
maar komen.
Joop & Levi

Dinsdag 18 augustus 2020
Fitisdag
Met de begeleiding van een luid zin
gende Fitis de eerste ronde gelopen. 
Enkele netten met druppels. En even
veel vogels als mestkevers.
De temperatuur is 16°C en het is erg 
klam. Later op de dag bleef het warm 
en benauwd maar er viel geen regen 
van betekenis. We haalden de vogels 
per stuk of per paar naar de ringtafel.
De Fitis was de enige soort met dub
bele cijfers. Deze soort is door ons al
len terstond uitgeroepen tot soort 
van de dag.
Joop en de Calidrisgroep

Dagvangst van 18 08 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Blauwborst 1 1
Boomkruiper 1 1
Fitis 111 12
Grasmus 1 1
Heggemus 1 1
Kleine karekiet 11 2
Koolmees 21 3
Roodborst 2 2
Tjiftjaf 1 1
Winterkoning 1 1

Totaal: 20 5

Aantal soorten: 10

Dagverslag

25

6:45 21:40 Joop en de Calidrisgroep

Met de begeleiding van een luid zingende Fitis de eerste ronde gelopen. Enkele netten met druppels. En evenveel vogels 
als mestkevers.
De temperatuur is 16 graden en erg klam.
Later op de dag bleef het warm en benauwd maar geen regen van betekenis. We haalden de vogels per stuk of per paar 
naar de ringtafel.
De fitis was de enige soort met dubbele cijfers. Deze soort is door ons allen terstond uitgeroepen tot soort van de dag.

Van tot: Aanwezig:

dinsdag 18 augustus 2020Nieuw: Nieuw geringde 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 19 augustus 2020
Meer ringers dan vogels?
Van bijna elk net in de eerste ronde 
moest ik de dauwdruppels aftikken. 
Het is een stuk koeler en de mest
kevers hebben weer een opleving. 
Veel werk van gehad, waarvan akte. 
We hebben nu een strakblauwe lucht 
en het is niet meer zo benauwd.
Van allerlei leuke dingen in het net 
maar geen aantallen vogels die het 
fenomeen vogeltrek laten zien. Een 
kleine opleving in de voorlaatste ron
de met zeven vogels.
In de slotronde nog een dikke Hout
snip, die op minder dan een meter 
boven Koos zijn hoofd in het net 
vloog. Met vijf kritische blikken beke
ken en toch maar een eerst kalenderjaar van gemaakt.
Joop en de Calidrisgroep

Donderdag 20 augustus 2020
Nieuwe handsoorten
De eerste ronde was met een aangename temperatuur. Rond 8:00 uur kregen we een klein regenbuitje 
over ons heen. Voor de rest van de dag een herhaling van zetten net als gisteren.
Het aantal mestkevers viel reuze mee. Wel steeds met je hoofd in het spinrag, dat deed me denken aan 

Dagvangst van 19 08 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Boerenzwaluw 1 1
Fitis 7 7
Grasmus 1 1
Groenling 1 1
Heggemus 1 1
Houtsnip 1 1
Huismus 1 1
Merel 3 3
Oeverzwaluw 1 1
Roodborst 1 1
Tjiftjaf 2 2
Tuinfluiter 2 2
Winterkoning 11 2

Totaal: 22 1

Aantal soorten: 13

Dagverslag

1 24

6:40 21:40 Joop en de Calidrisgroep.

Van bijna elk net in de eerste ronde moest ik de dauwdruppels aftikken. Het is een stuk koeler en de mestkevers hebben 
weer een opleving. Veel werk van gehad.
We hebben nu een strak blauwe lucht en niet meer zo benauwd.
 Van allerlei leuke dingen in het net maar geen aantallen vogels die het fenomeen vogeltrek laten zien. Een kleine 
opleving in de voorlaatste ronde met 7 vogels.
In de slotronde nog een dikke Houtsnip, die vloog op minder dan 1 meter boven Koos zijn hoofd in het net. Met 5 kritische 
blikken bekeken en toch maar een 1kj van gemaakt.

Van tot: Aanwezig:

woensdag 19 augustus 2020Nieuw: Nieuw geringde 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 tijd dat ik postbode was en je half augustus bij elke brievenbus 
spinrag van je hoofd moest halen. Het lopen leek wel hetzelfde. 
Dat was een mooie tijd.
Rondjes lopen op Schier ondanks het spinrag is wel een stuk leu

ker om te doen. Koffie en thee tussendoor.
De Buizerd was voor de meeste wadvangers een soort die ze in hun netten zelden of nooit tegenkomen 
en werd uitgebreid van alle kanten bekeken en gefotografeerd.
Vandaag was er een jongedame, Laurine, die een soort snuffelstage deed, om het edele vak van het 
vogels vangen en ringen te leren. Erg interessant om met de jeugd over allerlei zaken te discussiëren.
Met een bak ervaring aan de ringtafel was het een waar festijn, dat nagenoeg alleen maar over vogels 
ging. Maar liefst vijf ervaren ringers en een jongedame, haar oren zullen vanavond wel tuten van alle 
goedbedoelde informatie die ze als een stortvloed over zich heen kreeg. Ook voor mij een heel bijzon
dere ervaring, die ik voor geen goud had willen missen. In de slotronde vingen we nog een adulte Hout
snip en dat was voor haar een heel mooie handsoort. Een begin van een mooie ringersloopbaan?
Joop, Laurine en de Calidrisgroep

Vrijdag 21 augustus 2020
Meer mestkevers dan vogels
Opvallend veel mestkevers vandaag 
in de netten. Maar ook verdeeld over 
de netten in het gehele terrein. In 
voorgaande dagen waren die mestke
vers geconcentreerd in de netten 
rond het Ebelbruggetje.
Bij aanvang vanmorgen hadden we 
net een buitje achter de rug. Het bleef 
de hele dag te mooi weer voor de vo
gels. Ook in de lucht was er niet veel 
te zien.

Sectie 6 en een stukje van sectie 7 en de beide 
hijsnetten zijn dicht uit voorzorg voor de ver
meende wind en bladerenregen. Op dit moment 
weinig wind maar dat kan in de nacht behoor
lijk aanwakkeren.
Dit was weer de laatste volle dag van deze 
week. Morgen word ik afgelost door een verse 
ploeg met nieuwe kansen. Ik hoop dat ze meer 
vogeltrek kunnen ervaren dan ik deze week. Ik 
wens ze veel succes.
Joop, Laurine, Jan, Piet en Koos

Dagvangst van 21 08 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Bonte vliegenvanger 1 1
Fitis 4 4
Grasmus 2 2
Grote bonte specht 1 1
Roodborst 11 2
Sijs 12 3
Tjiftjaf 1 1
Tuinfluiter 1 1
Winterkoning 1 1

Totaal: 12 4

Aantal soorten: 9

Dagverslag

16

6:40 21:30 Joop, Jan,Piet,Koos en laurine

Opvallend veel mestkevers vandaag in de netten. Maar ook verdeeld over de netten in het gehele terrein. In voorgaande 
dagen waren die mestkevers geconcentreerd in de netten rond het Ebelbruggetje. Bij aanvang vanmorgen hadden we net 
een buitje achter de rug. Het bleef de gehele te mooi weer voor de vogels. Ook door de lucht was er niet veel te zien.
De sectie 6 en een stukje van 7 en de beide hijsnetten zijn plat uit voorzorg voor de vermeende wind en bladeren regen.
Op dit moment weinig wind maar kan in de nacht behoorlijk aanwakkeren.
Dit was weer de laatste volle dag van deze week. Morgen wordt ik weer afgelost door een verse ploeg met nieuwe 
kansen. Ik hoop dat ze meer vogeltrek kunnen ervaren dan ik deze week.
Ik wens ze veel succes.

Van tot: Aanwezig:

vrijdag 21 augustus 2020Nieuw: Nieuw geringde 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 08 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Buizerd 1 1
Fitis 1 1
Fluiter 1 1
Grasmus 1 1
Houtsnip 1 1
Kleine karekiet 1 1
Koolmees 1 1
Merel 1 1
Tjiftjaf 12 3
Tuinfluiter 1 1
Vink 1 1
Winterkoning 21 3

Totaal: 12 4

Aantal soorten: 12

Dagverslag

16

6:40 21:35 Joop en de Calidrisgroep

eerste ronde was een aangename temperatuur. Rond 08,00 uur kregen we een klein regen buitje over ons heen. Voor de 
rest van de dag een herhaling van zetten net als gisteren.
Het aantal mestkevers viel reuze mee. Wel steeds met je hoofd in de spinrag, dat deed me denken aan de tijd dat ik 
postbode was. In half augustus bij elke brievenbus spinrag van je hoofd moest halen. Het lopen leek wel hetzelfde. Dan 
was een mooie tijd.
Rondjes lopen op Schier ondanks de spinrag is wel een stuk leuker om te doen. Koffie en thee tussendoor. Vandaag was 
eer een jonge dame die een soort snuffelstage deed, om het edele vak van het vogels vangen en ringen te leren. Erg 
interessant om met de jeugd  over allerlei zaken  te discussieeren. Met een bak ervaring aan de ringtafel was het een 
waar festijn wat nagenoeg alleen maar over vogels ging. Maar liefst 5 ervaren ringers en een jonge dame, haar oren 
zullen vanavond wel tuten van alle goedbedoelde informatie die ze als een stortvloed over haar heen kreeg. Ook voor mij 
ook een heel bijzondere ervaring. Die ik voor geen goud had willen missen.
In de slotronde een adulte Houtsnip was voor haar een hele mooie handsoort. Een begin van een mooie ring loopbaan?

Van tot: Aanwezig:

donderdag 20 augustus 2020Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

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

Totaal:alle vangsten van deze soort
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Week 35

Zaterdag 22 augustus 2020
Begin(netje) van een nieuwe vang-
week
We troffen vanochtend een uitermate 
goed geluimde Joop in het Glop aan. 
Het was zijn laatste ochtend van een 
leuke veelbewogen vangweek. Pro
fielwerkstukleerlinge Laurine & moe
der Natasja hadden de weg naar het 
Glop ook weer weten te vinden, om 
nog meer inspiratie over vogels rin
gen op te doen.
Wie we niet aantroffen waren de wad
hazen van Calidris, vanwege de harde wind hebben die hun vangperiode voortijdig moeten afbreken. Het 
was dan ook opvallend rustig in het Glop. 
Dat gold zeker ook voor de vogels. Joop had zowaar een leuke eerste ronde met maar liefst elf vogels. 
Bij de overdracht stond de teller op 17. Wij hebben het in de middag vervolgens volledig laten afweten, 
want tot het avondeten wisten we maar twee vogels bij te schrijven, en daarna werd er ook maar één 
vogel bijgevangen. Er is op het moment gewoon geen beweging in het terrein.

Na de lunch kwam politieagent Oebele even polshoogte nemen. Hij heeft ook het hijsnet in al haar 
imposantheid aanschouwd. In de namiddag kwam André Duiven nog even buurten.
Sectie 6 is vanwege de wind de hele dag dicht gelaten. Enkele (soms felle) buien trokken over vandaag. 
Morgen gaan we bouwen aan een gestage toename van de aantallen vangsten.
Sylvia de Vries en Raymond Klaassen

Zondag 23 augustus 2020
Een dagje sprokkelen in extremis
Gistermiddag was er in het Glop zeer weinig voge
lactiviteit te bespeuren, en vandaag is dat niet an
ders. Het is echt sprokkelen met veel nulrondes.
De start van de dag was OK met de vangst van een 
Nachtegaal. Voor Sylvia zelfs een nieuwe hand
soort. Bij sectie 9 zit een familie Tjiftjaf. Daar heb
ben we vandaag drie jongen en een adult met vleu
gelrui van gevangen. We weten natuurlijk niet ze
ker of ze echt bij elkaar horen, dat bedenken we 
maar.
Als het zo rustig is heb je natuurlijk veel tijd om 
naar de veren te kijken. Leuk was om te zien dat 
één van de juveniele Tjiftjaffen een aantal arm

Dagvangst van 22 08 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Braamsluiper 1 1
Fitis 11 2
Gekraagde roodstaart 1 1
Grasmus 1 1
Merel 2 2
Roodborst 22 4
Sijs 2 2
Tjiftjaf 11 2
Tuinfluiter 3 3
Winterkoning 2 3

Totaal: 12 8

Aantal soorten: 10

Dagverslag

21

6:45 21:30 Joop,Koos,Jan. Sylvia, Raymond

Begin(netje) van een nieuwe vangweek

We troffen vanochtend een uitermate goed geluimde Joop op het Glop aan. Het was zijn laatste ochtend van een leuke 
veelbewogen vangweek. Profielwerkstukleerlinge Laurine & moeder Natasja hadden de weg naar het Glop ook weer 
weten te vinden, om nog meer inspiratie over vogels ringen op te doen. Wie we niet aantroffen waren de wadhazen van 
Calidrus, vanwege de harde wind hebben die hun vangperiode voortijdig moeten afbreken. Het was dan ook opvallend 
rustig op het Glop. Dat gold zeker ook voor de vogels. Joop had zowaar een leuke eerste ronde met maar liefst 11 vogels. 
Bij de overdracht stond de teller op 17. Wij hebben het in de middag vervolgens volledig laten afweten, want tot het 
avondeten wisten we maar twee vogels bij te schrijven, en daarna werd er ook maar 1 vogel bijgevangen. Er is op het 
moment gewoon geen beweging in het terein.

Na de lunch kwam politieagent Oebele even polshoogte nemen. Hij heeft ook het hijsnet in al haar imposantheid 
aanschouwd. In de namiddag kwam Andre nog even buurten.

Sectie 6 is vanwege de wind de hele dag dicht gelaten. Enkele (soms felle) buien trokken over vandaag.
Morgen gaan we bouwen aan een gestage toename van de aantallen vangsten.
Groet vanaf het Glop van Sylvia en Raymond

Van tot: Aanwezig:

zaterdag 22 augustus 2020Nieuw: Nieuw geringde 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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pendekveren aan het ruien was. Dan 
zie je hoe zo’n ruicontrast eigenlijk 
ontstaat.
Het weer was een beetje hetzelfde als 
gisteren, dus veel wind (maar daar 
hebben we niet zo veel last van) en af 
en toe een korte bui.
Laurine en moeder liepen de eerste 
rondjes mee en Ardie kwam een kop 
koffie bietsen. 

In de middag zijn we even met de grasmaaier on
der de netten doorgelopen zodat het er allemaal 
weer spic en span uit ziet.
De avondronde leverde vooral mestkevers op, 20+ 
in totaal...
Nu de verwachtingen zeer laag gespannen zijn kan 
het morgen alleen maar meevallen.
Groet vanuit het rustoord Glop, Sylvia en Raymond

Maandag 24 augustus 2020
Buien = lopen
De dag begon nat, met buien in de nacht en drup
pels gedurende de eerste twee rondes. We zaten 
echter aan de verkeerde kant van het front want de 
Fitissen landden op Vlieland naar we begrepen.
Het bleef bijna de gehele dag buiig, met steeds 
droge perioden ertussen, wat voor ons vooral heel 
veel rondjes lopen betekende. Op deze manier kon
den we de netten openhouden zonder dat dat natte 
vogels tot gevolg had.
Er waren vandaag duidelijk meer vogels in het ter
rein aanwezig dan de afgelopen dagen. De Fitis 
wist het net van de Tjiftjaf te winnen. In totaal wer
den 28 vogels verschalkt, en aangezien dat een be
hoorlijke stijging is ten opzichte van de dagen tot 
nu toe stemde dat tot tevredenheid.

Dagvangst van 23 08 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Fitis 2 2
Nachtegaal 1 1
Roodborst 1 1
Tjiftjaf 13 4
Winterkoning 2 2

Totaal: 7 3

Aantal soorten: 5

Dagverslag

10

6:30 21:30 SdV, RK

Een dagje sprokkelen in extremis

Gistermiddag was er in het Glop zeer weinig vogelactiviteit te bespeuren, en vandaag is dat niet anders. Het is echt 
sprokkelen met veel nul rondjes. De start van de dag was OK met de vangst van een Nachtegaal. Voor Sylvia zelfs een 
nieuwe handsoort. Bij sectie 9 zit een familie tjiffen. Daar hebben we vandaag 3 jongen en een adult met vleugelrui van 
gevangen. We weten natuurlijk niet zeker of dat ze echt bij elkaar horen, dat bedenken we maar.
Als het zo rustig is heb je natuurlijk veel tijd om naar de veren te kijken. Leuk was om te zien dat één van de juveniele 
tjiffen een aantal armpendekveren aan het ruien was. Dan zie je hoe zo'n ruicontrast eigenlijk ontstaat.
Het weer was een beetje hetzelfde als gisteren, dus veel wind (maar heben we niet zo veel last van) en af en toe een 
korte bui.
Laurine en moeder liepen de eerste rondjes mee en Ardie kwam een kop koffie bietsen.
In de middag zijn we even met de grasmaaier onder de netten doorgelopen zodat het er allemaal weer spic en span uit 
ziet.
De avondronde leverde vooral mestkevers op, 20+ in totaal…

Nu de verwachtingen zeer laag gespannen zijn kan het morgen alleen maar meevallen.

Groet vanuit het rustoord het Glop, Sylvia en Raymond

Van tot: Aanwezig:

zondag 23 augustus 2020Nieuw: Nieuw geringde 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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André Duiven kwam ons een deel van 
de dag assisteren. Verder geen an
dere mensen in het rustige Glop ge
zien.
Inmiddels is de wind sterk afgeno
men, wellicht brengt dat vogels in be
weging die we morgenvroeg in de 
netten kunnen verwelkomen?
Sylvia, André en Raymond

Dinsdag 25 augustus 2020
Stilte voor de storm
Bij zonsopkomst was het rustig weer, 
en de eerste rondjes vingen we steeds 
wat vogels. Noemenswaard waren 
een jonge Houtsnip (terugvangst 
van 15 augustus j.l.) en een mooie 
Sprinkhaanzanger.
We hadden alle tijd om naar de veren 
en ruipatronen te kijken, ondertussen 
in de nieuwe Jenni & Winkler blade
rend. Wat is dat toch een fantastisch 
boek, en wat is het een luxe om deze 

gewoon op de ringtafel te hebben liggen.
Rond twee uur had het brede regenfront ons be
reikt dat vanuit het zuiden omhoog kwam gescho
ven, wat voor ons het teken was de netten te slui
ten. Daarmee hadden we maar een halve vangdag. 
Desalniettemin kijken we terug op een prima dag.
De middag werd gevuld met klusjes, computerwerk 
en een dutje. De wind is gedurende de dag flink 
aangewakkerd, en als we de weersvoorspellingen 
moeten geloven is dit nog maar het begin van de 
zomerstorm Francis.
Maar eens kijken hoe het Glop dit gaat doorstaan. 
Morgen zullen we de netten niet heel vroeg kunnen 
openen, ook dat zal maximaal een halve dag worden.
Sylvia, André en Raymond

Dagvangst van 24 08 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Braamsluiper 11 2
Fitis 110 11
Grasmus 1 1
Pimpelmees 1 1
Roodborst 1 1
Tjiftjaf 46 10
Winterkoning 1 1
Zwartkop 1 1

Totaal: 19 9

Aantal soorten: 8

Dagverslag

28

6:30 21:30 SdV, RK

Buien = lopen

De dag begon nat, met buien in de nacht en druppels gedurende de eerste twee ronden. We zaten echter aan de 
verkeerde kant van het front want de Fitissen landden op Vlieland naar we begrepen. Het bleef bijna de gehele dag buiig, 
met steeds droge perioden ertussen, wat voor ons vooral heel veel rondjes lopen betekende. Op deze manier konden we 
de netten open houden zonder dat dat natte vogels tot gevolg had. Er waren vandaag duidelijk meer vogels in het terrein 
aanwezig dan de afgelopen dagen. Fitis wist het net van de Tjiftjaf te winnen. In totaal werden er 28 vogels verschalkt, en 
gezien dat een behoorlijke stijging is ten opzichte van de dagen tot nu toe stemde dat tot tevredenheid.
Andre kwam ons een deel van de dag assisteren. Verder geen andere mensen op het rustige Glop gezien.

Inmiddels is de wind sterk afgenomen, wellicht brengt dat vogels in beweging die we morgenvroeg in de netten kunnen 
verwelkomen?

Groet vanaf het Glop, Sylvia, Andre en Raymond

Van tot: Aanwezig:

maandag 24 augustus 2020Nieuw: Nieuw geringde 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 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Fitis 14 5
Grasmus 1 1
Houtsnip 1 1
Roodborst 12 3
Sijs 3 3
Sprinkhaanrietzanger 1 1
Tjiftjaf 21 3
Tuinfluiter 2 2
Zwartkop 3 3

Totaal: 17 5

Aantal soorten: 9

Dagverslag

22

6:30 14:00 SdV, AGD, RK

Stilte voor de storm

Bij zonsopkomst was het rustig weer, en de eerste rondjes vingen we steeds wat vogels. Benoemingswaardig waren een 
jonge Houtsnip (terugvangst van 15 augustus jl.) en een mooie Sprinkhaanzanger. We hadden alle tijd om naar de veren 
en ruipatronen te kijken, ondertussen in de nieuwe Jenni & Winkler bladerend. Wat is dat toch een fantastisch boek, en 
wat is het een luxe om deze gewoon op de ringtafel te hebben liggen. Rond twee uur had het brede regenfront ons bereikt 
dat vanuit het zuiden omhoog kwam geschoven, wat voor ons het teken was de netten te sluiten. Daarmee hadden we 
maar een halve vangdag. Desalniettemin kijken we terug op een prima dag.

De middag werd gevuld met klusjes, computerwerk en een dutje. De wind is gedurende de dag flink aangewakkerd, en 
als we de weersvoorspellingen moeten geloven is dit nog maar het begin van de zomerstorm Francis. Maar eens kijken 
hoe het Glop dit gaat doorstaan. Morgen zullen we de netten niet heel vroeg kunnen openen, ook dat zal maximaal een 
halve dag worden.

Groet vanuit het Glop, Sylvia, Andre en Raymond

Van tot: Aanwezig:

dinsdag 25 augustus 2020Nieuw: Nieuw geringde 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 26 augustus 2020
Wind en twee vogels
In de ochtend waaiden en regende 
het nog hard. De storm in de nacht 
had weinig teweeggebracht. Her en 
der wat takken op de grond, en een 
deel van het snoeihout van de wal 

aan het einde van sectie 5 was op het pad gewaaid.
Pas met de lunch durfden we wat netten in de luw
te open te schuiven. Doordat de wind uit het zuid
westen kwam hadden we hier eigenlijk weinig last 
van, totdat deze in de namiddag/avond weer aan
wakkerde. Er werden twee Fitissen gevangen.
Morgen beginnen we weer met wind, maar die 
neemt gedurende de dag in kracht af, dan zijn we 
waarschijnlijk weer geheel operationeel.
Sylvia en Raymond

Donderdag 27 augustus 2020
Stilte na de storm
Hoewel het in de ochtend nog 58 
m/s waaide voelde het in het Glop als 
windstilte. Het bleef de gehele dag 
zeer rustig weer, met in de middag 
ook aangename temperaturen. Prima 
vertoeven zo in het Glop!
De vangsten waren matig, maar het 
druppelde wel de gehele dag door. De 
verscheidenheid aan vogels was wel 
heel erg prima, met in totaal 12 soor
ten op de daglijst. Een uitstekende 
selectie voor de zelfstudie.
Er zaten ook wat echte doortrekkers 
bij zoals Rietzanger en van die 

mooie superstrakke herfstTjiftjaffen, die er dan ook weer heel anders uitzien dan die superjonge nog 
doorruiende donsballen waarvan je het gevoel hebt dat ze nog maar kort geleden het nest verlaten heb
ben.
De Tjiftjaf voerde vandaag sowieso de boventoon met negen vangsten en continu roepende vogels naast 
de ringtafel.
Bij de ringtafel werden we vergezeld van wespspin en marmerspanner en bij sectie 6 liep een jong wit 
katje dat we maar even terug naar de boerderij hebben gebracht.
Ardie kwam nog even buurten om over Groenlingen en dies meer te keuvelen, en André draaide de mid
dag mee.
Sylvia, André en Raymond

Dagvangst van 26 08 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Fitis 2 2

Totaal: 2

Aantal soorten: 1

Dagverslag

2

#### 21:30 SdV, RK

Wind en 2 vogels

In de ochtend waaiden en regende het nog hard. De storm in de nacht had weinig teweeg gebracht. Her en der wat 
takken op de grond, en een deel van het snoeihout van de wal einde sectie 5 was op het pad gewaaid. Pas met de lunch 
durfden we wat netten in de luwte open te schuiven. Doordat de wind uit het zuidwesten kwam hadden we hier eigenlijk 
weinig last van, totdat deze in de namiddag/avond weer aanwakkerde. Er werden twee Fitissen gevangen.

Morgen beginnen we weer met wind, maar die neemt gedurende de dag in kracht af, dan zijn we waarschijnlijk weer 
geheel operationeel.

Groet uit het Glop, Sylvia en Raymond

Van tot: Aanwezig:

woensdag 26 augustus 2020Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

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

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 27 08 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Fitis 12 3
Grasmus 3 3
Kleine karekiet 1 1
Kneu 1 1
Merel 1 1
Pimpelmees 1 1
Rietzanger 1 1
Roodborst 3 3
Tjiftjaf 36 9
Tuinfluiter 11 2
Winterkoning 1 1
Zwartkop 1 1

Totaal: 18 9

Aantal soorten: 12

Dagverslag

27

6:30 21:30 SdV, RK, AGD (deel van de dag)

Stilte na de storm

Hoewel het in de ochtend nog 5-8 m/s waaide voelde het op het Glop als windstilte. Het bleef de gehele dag zeer rustig 
weer, met in de middag ook aangename temperaturen. Prima vertoeven zo op het Glop! De vangsten waren matig, maar 
het druppelde wel de gehele dag door. De verscheidenheid aan vogels was wel heel erg prima, met in totaal 12 soorten 
op de daglijst. Een uitstekende selectie voor de zelfstudie. Er zaten ook wat echte doortrekkers bij zoals Rietzanger en 
van die mooie superstrakke herfst-Tjiffen (die er dan ook weer heel anders uitzien dan die superjonge nog doorruiende 
donsballen waarvan je het gevoel hebt dat ze nog maar kort geleden het nest verlaten hebben). De Tjiftjaf voerde 
vandaag sowieso de boventoon met 9 vangsten en continue roepende vogels naast de ringtafel.

Bij de ringtafel werden we vergezeld van Wespspin en Marmerspanner en bij sectie 6 liep een jong wit katje die we maar 
even terug naar de boerderij hebben gebracht. 

Ardie kwam nog even buurten om over Groenlingen en dies meer te keuvelen, en Andre draaide de middag mee.

Groet vanuit het Glop,
Sylvia, Andre en Raymond

Van tot: Aanwezig:

vrijdag 28 augustus 2020Nieuw: Nieuw geringde 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 28 augustus 2020
Oostenwind en onweer
De wind bleek vannacht naar oost te 
zijn gedraaid, wat veel meer wind in 
het vangterrein tot gevolg heeft. De 
eerste rondes liepen we nog droog, 
daarna begon het te druppelen.
Het lage aantal vogels dat we vingen 
geeft aan dat er van nieuwe aan
komst geen sprake was. Opvallend 
was een slak die op één of andere 
manier het net opgegleden was en 
met het huisje vast in een maas zat. 
We hebben hem bij gebrek aan juiste 
ringmaat ongeringd los moeten laten.

Na de buien klaarde het op, en met name in de middag was het eigenlijk prima weer, met weinig wind 
en een zonnetje. De vangsten vielen tegen, steeds een of twee vogeltjes per ronde, maar soms ook nul
rondes.
Laat in de middag hingen er onweersbuien in de lucht maar die schoven op een of andere manier alle
maal om Schiermonnikoog heen. De vogel van de dag was een mooie adulte Fitis. In de laatste ronde 
hing als verrassing nog een Boompieper in het net.
André was in de middag weer van de partij.
Morgen verlaten we het eiland weer na een week met relatief weinig vogels door het herfstige weer. 
Desalniettemin hebben we leuk kunnen studeren op de variëteit aan vogels met de boeken op tafel en 
websites op het scherm naast de ringtafel. Dat is toch wel een luxe dat dat hier zo goed kan. 
Tot eind september, wanneer het geweldig vangweer belooft te worden.
Sylvia, André en Raymond

Week 36

Zaterdag 29 augustus 2020
De sloot is weer sloot
In het eerste rondje zowaar acht vogels. Waar we gisteren eindigden met een Boompieper begonnen we 
vandaag met een Graspieper.
Raymond en Sylvia lieten ons een ochtendtotaal na van 17 stuks, waaronder een Sprinkhaanzanger. We 
troffen de baan in perfecte conditie aan, alleen het jammere was dat het net over de Ebelbrug nog steeds 
niet was vervangen :).
Nu trouwens nog niet :).
We liepen rondjes van steeds een enkele vogel. Soms één meer, soms één minder. Meestal begeleid door 
een regenbuitje. Net genoeg om weer nat te worden. Van een gezinnetje Fazant hingen er twee in het 
net van sectie 2. Er kon er slechts één gearresteerd worden, de ander wist te ontsnappen.

Dagvangst van 28 08 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Boompieper 1 1
Fitis 4 4
Heggemus 1 1
Kleine karekiet 1 1
Roodborst 1 1
Sijs 2 2
Tjiftjaf 11 2
Tuinfluiter 2 2
Winterkoning 11 2
Zanglijster 1 1

Totaal: 13 4

Aantal soorten: 10

Dagverslag

17

6:30 21:30 SvD, RK

Oostenwind en onweer

De wind bleek vannacht naar oost te zijn gewaaid, wat veel meer wind in het vangterein tot gevolg heeft. De eerse rondes 
liepen we nog droog, daarna begon het te druppelen. Het lage aantal vogels dat we vingen geeft aan dat er van nieuwe 
aankomst geen sprake was. Opvallend was een slak die op één of andere manier het net opgegleden was en met het 
huisje vast in een maas zat. We hebben hem bij gebrek aan juiste ringmaat ongeringd los moeten laten. Na de buien 
klaarde het op, en met name in de middag was het eigenlijk prima weer, met weinig wind en een zonnetje. De vangsten 
vielen tegen, steeds 1 of 2 vogeltjes per ronde, maar soms ook nulrondjes. Laat in de middag hingen er onweersbuien in 
de lucht maar die schoven op éém of andere manier allemaal om Schiermonnikoog heen. Vogel van de dag was een 
mooie adulte Fitis. In de laatste ronde hing als verrassing nog een Boompieper in het net.

Andre was in de middag weer van de partij.

Morgen verlaten we het eiland weer na een week met relatief weinig vogels door het herfstige weer. Desalniettemin 
hebben we leuk kunnen studeren op de varieteit aan vogels met de boeken op tafel en websites op het scherm naast de 
ringtafel. Dat is toch wel een luxe dat dat hier zo goed kan. Tot eind september wanneer het geweldig vangweer belooft te 
worden.

Groet vanaf het Glop van Sylvia en Raymond

Van tot: Aanwezig:

vrijdag 28 augustus 2020Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

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

Totaal:alle vangsten van deze soort
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Waarnemingen: minimaal twee IJs
vogels in en om het terrein. Behou
dens een enkele Sperwer in de bos
sectie kunnen we geen verdere bij
zonderheden vermelden.
We sloten de dag met de vangst van 
een late Boerenzwaluw af met 14 
soorten en een eindtotaal van 32 vo
gels.
Leo Oudejans en Kees van Kleef

Zondag 30 augustus 2020
Van de fall op Rottum kregen wij niets 
mee...
De wind is vannacht gedraaid naar 
noord, zodat we verlost zijn van de 
geur van de zodenbemesters die gis
teren zo’n beetje de gehele dag aan 
het werk waren. Vanochtend hadden 
we regen en vanmiddag hadden we 
regen. Daartussenin en buitenom was 

het droog. Het voelt dan ook gelijk erg lekker aan.
Vanochtend was er weinig activiteit in het terrein. We hoorden wel wat Zwartkoppen, maar de Roodbor
sten bijvoorbeeld lijken volledig verdwenen te zijn. De ochtendrondes keutelen best wel aardig door en 
we vangen een rijk soortenpalet. Een tweetal Bonte Vliegenvangers konden we bemonsteren voor het 
DNA/voedselonderzoek van de RUG.
Verrassend was de vangst van een behoorlijk lethargisch mannetje Buizerd (eerste kalenderjaar) in de 
onderste baan van het grofmazige net nabij net Y. Deze had kennelijk honger, maar vloog desondanks 
goed weg en verdween uit het terrein.
Na de lunch begon het gestaag te regenen. Er trok een smal maar lang bandje regen vanaf de Noordzee 
over het Glop. We moesten de loopfrequentie dan ook aardig opschroeven om de paar vogels (meest 
Fitis) droog binnen te halen.
De Gekraagde Roodstaart was behoorlijk aanwezig. We vingen er uiteindelijk vier. Altijd een leuke 
vogel om in de handen te hebben.
Van de groep Sijzen die door het terrein vloog vingen we er geen. De Sijs(zen) die we wel vingen 
betrof(fen) (een) slaper(s) in de berkensectie...
Tegen donker zwakte de wind iets af, maar dit leverde ons geen noemenswaardige avondrondes op.
Leo en Kees

Dagvangst van 29 08 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Boerenzwaluw 1 1
Boompieper 1 1
Braamsluiper 2 2
Fazant 1 1
Fitis 6 6
Grasmus 1 1
Graspieper 1 1
Grote bonte specht 1 1
Pimpelmees 2 2
Roodborst 1 1
Sprinkhaanrietzanger 1 1
Tjiftjaf 22 4
Winterkoning 11 2
Zwartkop 8 8

Totaal: 27 5

Aantal soorten: 14

Dagverslag

32

6:30 21:30 SdV, RK, daarna Leo & Kees

Eerste rondje zowaar 8 vogels. Waar we gisteren eindigden met een Boompieper begonnen we vandaag met  een 
Graspieper. Raymond en Sylvia lieten ons een ochtendtotaal na van 17 stuks, waaronder een Sprinkhaanzanger. We 
troffen de baan in perfecte conditie aan, alleen het jammere was dat het net over de Ebelbrug nog steeds niet was 
vervangen :-).
Nu trouwens nog niet :-).
We liepen rondjes van steeds een enkele vogel. Soms één meer, soms één minder.Meestal begeleid door een 
regenbuitje. Net genoeg om weer nat te worden. Van een gezinnetje Fazant hingen er twee in het net van sectie 2. Er kon 
er slechts één gearresteerd worden, de ander wist te ontsnappen.
Waarnemingen: minimaal twee IJsvogels in en om het terrein. Behoudens een enkele sperwer in de bossectie kunnen we 
geen verdere bijzonderheden vermelden. We sloten de dag met de vangst van een late boerenzwaluw af met 14 soorten 
en een eindtotaal van 32 vogels.

Van tot: Aanwezig:

zaterdag 29 augustus 2020Nieuw: Nieuw geringde 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 08 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Bonte vliegenvanger 3 3
Boompieper 1 1
Buizerd 1 1
Fitis 8 8
Gekraagde roodstaart 4 4
Grasmus 1 1
Heggemus 1 1
Kleine karekiet 1 1
Koolmees 1 1
Sijs 1 2
Tjiftjaf 1 1
Tuinfluiter 1 1
Winterkoning 1 1
Zwartkop 210 12

Totaal: 32 5

Aantal soorten: 14

Dagverslag

38

6:45 21:00 Leo & Kees

Van de fall op Rottum kregen wij niets mee …………..

De wind is vannacht gedraaid naar Noord, zodat we verlost zijn van de geur van de zodenbemesters die gisteren zo’n 
beetje de gehele dag aan het werk waren. Vanochtend hadden we regen en vanmiddag hadden we regen. Daartussenin 
en buitenom was het droog 
Vanochtend was er weinig activiteit in het terrein. We hoorden wel wat Zwartkoppen, maar de Roodborsten bijvoorbeeld 
lijken volledig verdwenen te zijn. De ochtendrondes keutelen best wel aardig door en we vangen een rijk soortenpalet. 
Een tweetal Bonte Vliegenvangers konden we bemonsteren voor het DNA/voedselonderzoek van de RUG. Verrassend 
was de vangst van een behoorlijk lethargische Buizerd man (1Kj) in de onderste baan van het grofmazige net nabij net Y. 
Deze had kennelijk honger, maar vloog desondanks goed weg en verdween uit het terrein.
Na de lunch begon het gestaag te regenen. Er trok een smal maar lang bandje regen vanaf de Noordzee over het Glop. 
We moesten de loopfrequentie dan ook aardig opschroeven om de paar vogels (meest Fitis) droog binnen te halen.
De Gekraagde Roodstaart was behoorlijk aanwezig. We vingen er uiteindelijk vier. Altijd een leuke vogel om in de handen 
te hebben.
Van de groep Sijzen die door het terrein vloog vingen we er geen. De Sijs(zen) die we wel vingen betrof(fen) (een) 
slaper(s) in de berkensectie ………
Tegen het donker zwakte de wind iets af, maar dit leverde ons geen noemenswaarfdige avondronde's op.

Van tot: Aanwezig:

zondag 30 augustus 2020Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

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

Totaal:alle vangsten van deze soort



22

Maandag 31 augustus 2020
Morgen weer het dubbele!!!!!
Voor half negen (in de eerste drie 
rondes) hadden we het dagtotaal van 
de afgelopen dagen al geëvenaard. 
De foto van de zakjespaal is van de 
ronde van 10:00 uur, een beeld dat al 
een lange tijd niet meer is voorgeko
men op dat tijdstip.

Het druppelde de gehele dag wel een beetje door en we scoorden maar een paar nulrondes. Leuk was 
een Spotvogel zo maar in de middag in sectie 9. Het was een echte Fitissendag die verspreid in het 
terrein de hele dag te horen bleven en ook tamelijk gespreid door het gehele terrein werden gevangen. 
Een jagende Sperwer zorgde af en toe voor een concentratie.
Afgezien van een klein buitje in de morgen bleef het de hele dag droog met geregeld zon. De wind was 
matig uit west maar ten opzichte van gisteren flink minder krachtig.
Tussen de vele Boerenzwaluwen zagen we ook twee Oeverzwaluwen boven het voormalige meteoveld. 
Opvallend was de voortdurende beweging van overvliegende Graspiepers (NZ en ZN)
Kleine groepjes Sijzen waren vooral in de ochtend actief boven het Glop maar lieten zich niet vangen. We 
vingen wel enkele Bonte Vliegenvan
gers waarvan we poepmonsters kon
den verzamelen. Vooral in de noorde
lijke buitenrand hoorden we tot ver in 
de middag meerdere Bonte Vliegen
vangers roepen en alarmeren. Ze le
ken in die buitenrand te blijven.
Een echte avondronde bleef op twee 
Roodborsten na geheel uit. Ook de 
talrijke zwaluwen kozen het Glop he
laas niet als slaapplaats uit.
Leo en Kees

Dinsdag 1 september 2020
‘t Is iets meer, mag dat?
Vroeg in de ochtend was er al trek 
van Boerenzwaluwen, strak naar 
zuidwest. Hadden we gisteren con
stant Fitissen, vandaag was deze rol 
overgenomen door Tjiftjaffen. Het 

Dagvangst van 31 08 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Bonte vliegenvanger 3 3
Boompieper 2 2
Fitis 33 33
Grasmus 12 3
Kleine karekiet 4 4
Koolmees 1 1
Pimpelmees 1 1 2
Roodborst 24 6
Spotvogel 1 1
Tjiftjaf 65 11
Tuinfluiter 4 4
Winterkoning 2 2
Zwartkop 8 8

Totaal: 67 12

Aantal soorten: 13

Dagverslag

1 80

6:45 21:00 Leo & Kees

Morgen weer het dubbele !!!!!

Voor half negen (in de eerste drie rondes) hadden we het dagtotaal van de afgelopen dagen al geëvenaard. De bijgaande 
foto is van de ronde van 10.00 uur, een beeld dat al een lange tijd niet meer is voorgekomen op dat tijdstip.
Het druppelde de gehele dag wel een beetje door en we scoorden maar een paar 0 rondjes. Leuk was een Spotvogel zo 
maar in de middag in sectie 9. Het was een echte Fitissen dag die verspreid in het terrein de hele dag te horen bleven en 
ook tamelijk gespreid door het gehele terrein werden gevangen. Een jagende Sperwer zorgde af en toe voor een 
concentratie.
Afgezien van een klein buitje in de morgen bleef het de gehele dag droog met geregeld zon. De wind was matig uit west 
maar ten opzichte van gisteren flink minder krachtig.
Tussen de vele boertjes zagen we ook twee Oeverzwaluwen boven het Meteo-veld. Opvallend was de voortdurende 
beweging van Graspiepers overvliegend (N-Z en Z-N)
Kleine groepjes Sijzen waren vooral in de ochtend actief boven het Glop maar lieten zich niet vangen. We vingen wel 
enkele Bonte Vliegenvangers waarvan we poepmonsters konden verzamelen. Vooral in de noordelijke buitenrand 
hoorden we tot ver in de middag meerdere Bonte Vliegenvangers roepen en alarmeren. Ze leken in die buitenrand te 
blijven.
Een echte avondronde bleef op twee Roodborsten na geheel uit. Ook de talrijke zwaluwen kozen het Glop helaas niet als 
slaapplaats uit.

Van tot: Aanwezig:

maandag 31 augustus 2020Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

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

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 01 09 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Fitis 117 18
Gekraagde roodstaart 1 1
Grasmus 1 1
Groenling 1 1
Grote bonte specht 1 1
Koolmees 2 2
Pimpelmees 33 6
Roodborst 5 5
Sijs 2 2
Spotvogel 1 1
Staartmees 1 1
Tjiftjaf 522 27
Tuinfluiter 8 8
Vink 1 1
Winterkoning 1 1
Zwartkop 14 5

Totaal: 69 12

Aantal soorten: 16

Dagverslag

81

6:45 21:00 Kees en Leo

Vroeg in de ochtend al trek van Boerenzwaluw strak naar Zuidwest.
Hadden we gisteren constant Fitissen vandaag was deze rol overgenomen door Tjiftjaffen. Het zou interessant zijn indien 
we daar een verklaring voor kunnen bedenken. Een verklaring willen we ook graag voor het feit dat de Bonte 
Vliegenvangers talrijk in het terrein waarneembaar waren maar er zich niet één liet vangen. Gaandeweg werd het 
zonniger maar behalve opvallend veel Huiszwaluwen leverde deze blauwe lucht weinig vogels op. Alleen 2 
Groenpootruiters richting West vielen op door hun luide roep.
De wind uit Noord stak pas aan het eind van de ochtend weer op tot matig en zwakte in 19.00 uur weer vrijwel geheel af. 
De zwaluwen kwamen laag boven het Glop foerageren maar de slaapplaats werd opnieuw net als gisteren toch elders 
gezocht. We hoorden eenmaal de IJsvogel maar deze liet zich niet zien.

We kijken terug op een mooie dag met een opvallend groot aantal soorten op het totaal van 81 vogels.De laatste controle 
ronde werd begeleid door een ongelooflijk indrukwekkende vuurbol van een net boven de horizon uitklimmende 
opkomende maan.Dit verslagje ronden we af begeleid door een roepende Kerkuil.

Van tot: Aanwezig:

dinsdag 1 september 2020Nieuw: Nieuw geringde 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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zou interessant zijn indien we daar een verklaring voor kunnen bedenken. Een verklaring willen we ook 
graag voor het feit dat de Bonte Vliegenvangers talrijk in het terrein waarneembaar waren maar er zich 
niet één liet vangen.
Gaandeweg werd het zonniger maar behalve opvallend veel Huiszwaluwen leverde deze blauwe lucht 
weinig vogels op. Alleen twee Groenpootruiters richting west vielen op door hun luide roep.
De wind uit noord stak pas aan het eind van de ochtend weer op tot matig en zwakte om 19:00 uur weer 
vrijwel geheel af. De zwaluwen kwamen laag boven het Glop foerageren maar de slaapplaats werd op
nieuw net als gisteren toch elders gezocht. We hoorden eenmaal de IJsvogel maar deze liet zich niet zien.
We kijken terug op een mooie dag met een opvallend groot aantal soorten op het totaal van 81 vogels. 
De laatste controleronde werd begeleid door een ongelooflijk indrukwekkende vuurbol van een net boven 
de horizon uitklimmende opkomende maan. Dit verslagje ronden we af begeleid door een roepende Kerk
uil.
Leo en Kees

Woensdag 2 september 2020
Nog meer soorten...
Na een kraakheldere nacht kwam een 
rustige ochtend met dauw op de net
ten. We liepen een leuke eerste ronde 
met drie nieuwe weeksoorten (Heg
genmus, Rietzanger en Sperwer) en 
13 vogels.
We hadden het idee dat we moesten 
doorwerken omdat we dachten dat er 
flinke aankomst zou zijn. De tweede 
ronde was echter bedroevend qua 
aantal (twee stuks). Daarna heerlijk 
opgewarmd in de ochtendzon, terwijl 
overal de damp vanaf slaat.
In de ochtend scharrelden we elk 
rondje een wisselend aantal vogels 
bij elkaar. Rond het middaguur zat 
het meteoveld tjokvol met Graspie
pers. Waar lagen ook alweer de slag
netten? Voorts namen we nog een 
Appelvink waar.
Na de middag viel het zoals te doen gebruikelijk weer compleet stil. Welkome onderbreking vormde de 
vangst van een tweetal jonge Grauwe Vliegenvangers.
De avondpiek was verrassend goed, maar dat kwam eigenlijk uitsluitend doordat de zwaluwen hadden 
besloten om midden achter sectie vijf toch een keer een slaapplaats in te richten. Onder uitstekende 
condities (windstil en zonnig) vingen we in twee rondes zo 21 Boerenzwaluwen, een Oeverzwaluw en een 
Huiszwaluw. Kijk, en dan kom je al gauw aan het leuke eindtotaal van 81 stuks.
Martin Duisterwinkel kwam ons vandaag bedanken voor onze bijdrage aan het tekenonderzoek van de 
Wageningen Universiteit.
Leo en Kees

Donderdag 3 september 2020
Het begon nat en het bleef nat
In verband met de uitgesproken re
genvoorspelling hadden wij alle net
ten gisteravond gesloten. Toen we 
wakker werden, regende het natuur
lijk niet maar rond half acht begon 
dat toch nog wel en nu bij het typen 
van het dagverslag (het is inmiddels 
21:00 uur) regent het nog steeds.
Niet dat dit de gehele dag het geval 
was, maar als wij dachten ‘het wordt 
droog, we doen de netten (gedeelte

Dagvangst van 02 09 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Boerenzwaluw 21 21
Fitis 112 13
Grasmus 2 2
Grauwe vliegenvanger 2 2
Heggemus 1 1
Huiszwaluw 1 1
Kleine karekiet 1 1
Oeverzwaluw 1 1
Pimpelmees 1 1
Rietzanger 1 1
Roodborst 14 5
Sijs 3 3
Sperwer 1 1
Spotvogel 1 1
Tjiftjaf 214 16
Tuinfluiter 3 3
Zwartkop 17 8

Totaal: 74 7

Aantal soorten: 17

Dagverslag

81

6:45 21:00 Leo & Kees

Nog meer soorten …….
Na een kraakheldere nacht kwam een rustige ochtend met dauw op de netten. We liepen een leuke eerste ronde met drie 
nieuwe weeksoorten (Heggenmus, Rietzanger en Sperwer) en 13 vogels. We hadden het idee dat we moesten 
doorwerken omdat we dachten dat er flinke aankomst zou zijn. De tweede ronde was echter bedroevend qua aantal (2 
stuks). Daarna heerlijk opgewarmd in de ochtendzon, terwijl overal de damp van afslaat.
In de ochtend scharrelden we elk rondje een wisselend aantal vogels bij elkaar. Rond het middaguur zat het meteoveld 
tjokvol met Graspiepers. Waar lagen ook al weer de slagnetten? Voorts namen we nog een Appelvink waar.
Na de middag viel het zoals te doen gebruikelijk weer compleet stil. Welkome onderbreking vormde de vangst van een 
tweetal jonge Grauwe Vliegenvangers.
De avondpiek was verrassend goed, maar dat kwam eigenlijk uitsluitend doordat de zwaluwen hadden besloten om 
midden achter sectie vijf toch een keer een slaapplaats in te richten. Onder uitstekende condities (windstil en zonnig) 
vingen we in twee rondes zo 21 Boerenzwaluwen, 1 Oeverzwaluw en 1 Huiszwaluw. Kijk, en dan kom je al gauw aan het 
leuke eindtotaal van 81 stuks.
Martin Duisterwinkel kwam ons vandaag bedanken voor onze bijdrage aan het tekenonderzoek van de Wageningen 
Universiteit.

Van tot: Aanwezig:

woensdag 2 september 2020Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

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

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 03 09 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Bonte vliegenvanger 1 1
Fitis 3 3
Grasmus 2 2
IJsvogel 1 1
Tjiftjaf 1 1
Zwartkop 10 10

Totaal: 17 1

Aantal soorten: 6

Dagverslag

18

#### 21:00 Leo en Kees ,later ook Niek

In verband met de uitgesproken regenvoorspelling hadden wij alle netten gisteravond gesloten. Toen we wakker werden, 
regende het natuurlijk niet maar rond half acht begon dat toch nog wel en nu bij het typen van het dagverslag ( het is 
inmiddels 21.00 uur) regent het nog steeds. Niet dat dit de gehele dag het geval was, maar als wij dachten “het wordt 
droog, we doen de netten ( gedeeltelijk ) open” dan begon het weer. Maar als de buienradar voorspelde dat we nu toch 
echt de laatste bui te pakken hadden, ontstonden er spontaan weer nieuwe. Kortom een verregende dag waarop wij zo nu 
en dan toch nog een paar vogels wisten te vangen.
Niets naders over te vertellen dan dat we de Ijsvogel van vandaag kort achter elkaar nog twee keer vingen.

Van tot: Aanwezig:

donderdag 3 september 2020Nieuw: Nieuw geringde 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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lijk) open’, dan begon het weer. En als de buienradar voorspelde dat we nu toch echt de laatste bui te 
pakken hadden, ontstonden er spontaan weer nieuwe. Kortom een verregende dag waarop wij zo nu en 
dan toch nog een paar vogels wisten te vangen. Niets naders over te vertellen dan dat we de IJsvogel 
van vandaag kort achter elkaar nog twee keer vingen.
Leo en Kees

Vrijdag 4 september 2020
Zwartkoppen en Spotvogels met een 
toefje Boerenzwaluw
Vanochtend droog en rustig weer met 
wat verspreide bewolking en al snel 
zon. Er zat wel dauw op de netten. De 
ochtend kenmerkte zich door de aan
wezigheid van Zwartkoppen. In te
genstelling tot gisteren waren ze van
daag in wisselende conditie.
Rond 11:00 uur ontsnapte er uit net 7 
een Houtsnip. Dat die ontsnapt is op 
zich niet zo bijzonder, maar het tijd
stip daarentegen wel. Opmerkelijk 
was de verspreid over de dag optre
dende vangst van Spotvogels. In to
taal vingen we er zes. Na de lunch 
viel het compleet stil. Er leek geen 
vogel meer aanwezig. Ook aan waar
nemingen in de lucht valt niets te 
melden.
De slaapplaats van gisteren werd vandaag opnieuw bevolkt door de Boerenzwaluw. We mochten er 14 
aan het scorebord toevoegen. Dit keer zaten er wel twee adulten tussen. Niek Otten kwam vandaag de 
ploeg versterken.
Leo, Kees en Niek

Week 37

Zaterdag 5 september 2020
Vrije middag...
De eerste ronde vingen we acht vo
gels, de tweede ronde ook acht, daar
na liepen we drie rondes met één vo
gel, waarna we vervolgens tot zeven 
uur ’s avonds geen enkele vogel meer 
vingen. Wat valt daar nu verder over 
te vertellen. Het was volkomen stil in 
het Glop. Gelukkig kwamen er nog 
wat slapers langs en zochten de Boe
renzwaluwen hun vertrouwde slaap
plaats weer op.
Leo, Kees en Niek

Zondag 6 september 2020
Elke vogel telt...
De dag begon met een regenbuitje voor aanvang van de eerste ronde. De weersverwachting was best 
wel enigszins zorgelijk met wind en langdurige regen. De verwachting kwam echter niet uit. Telkens ble
ken de buien op te lossen of langs het eiland te gaan.
De wind viel in de loop van de middag ook vrijwel helemaal weg en de temperatuur was best aangenaam. 
Tegen de avond zou het droog zijn, maar werden we toch weer verrast door een buitje.
Over de vangsten zijn we minder te spreken. Opnieuw bleef het na de eerste twee rondes sprokkelen met 
veel nulrondes achter elkaar. Opvallend was dat de vogels die we vingen eigenlijk allemaal tegengesteld 

Dagvangst van 04 09 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Boerenzwaluw 14 14
Fitis 43 7
Grasmus 2 2
Heggemus 1 1
Koolmees 11 2
Pimpelmees 3 3
Putter 1 1
Rietzanger 1 1
Roodborst 11 2
Spotvogel 24 6
Tjiftjaf 8 8
Tuinfluiter 1 1
Vink 1 1
Winterkoning 1 1
Zwartkop 232 34

Totaal: 72 12

Aantal soorten: 15

Dagverslag

84

7:00 20:45 Leo, Keesen Niek Otten

Zwartkoppen en Spotvogels met een toefje Boerenzwaluw …….

Vanochtend droog en rustig weer met wat verspreide bewolking en al snel zon. Er zat wel dauw op de netten.
De ochtend kenmerkte zich door de aanwezigheid van Zwartkoppen. In tegenstelling tot gisteren waren ze vandaag in 
wisselende conditie.
Rond 11 uur ontsnapte er uit net 7 een Houtsnip. Dat die ontsnapt is op zich niet zo bijzonder, maar het tijdstip 
daarentegen wel.
Opmerkelijk was de verspreid over de dag optredende vangst van Spotvogel. In totaal vingen we er zes. Na de lunch viel 
het compleet stil. Er leek geen vogel meer aanwezig. Ook aan waarnemingen in de lucht valt niets te melden.
De slaapplaats van gisteren werd vandaag opnieuw bevolkt door de Boerenzwaluw. We mochten er 14 aan het scorebord 
toevoegen. Dit keer zaten er wel adulten (2) tussen.

Van tot: Aanwezig:

vrijdag 4 september 2020Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

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

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 05 09 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Boerenzwaluw 15 15
Fitis 5 5
Kleine karekiet 1 1
Koolmees 1 1
Roodborst 11 2
Spotvogel 1 1
Tjiftjaf 41 5
Tuinfluiter 2 2
Winterkoning 1 1
Zwartkop 6 6

Totaal: 30 9

Aantal soorten: 10

Dagverslag

39

7:00 21:00 Leo & Kees & (gedeeltelijk) Niek Otten

Vrije middag …….

De eerste ronde vingen we acht vogels, de tweede ronde ook acht, daarna liepen we drie rondes met één vogel, waarna 
we vervolgens tot zeven uur ’s-avonds geen enkele vogel meer vingen. Wat valt daar nu verder over te vertellen. Het was 
volkomen stil in het Glop.
Gelukkig kwamen er nog wat slapers langs en zochten de Boerenzwaluwen hun vertrouwde slaapplaats weer op.

Van tot: Aanwezig:

zaterdag 5 september 2020Nieuw: Nieuw geringde 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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aan de normale trekrichting in het net 
hingen. Het leek wel of ze allemaal 
het Glop wilden verlaten. Na al die 
nulrondes hadden wij die behoefte 
bijna ook ;). We hebben de tijd be
steed aan wat onderhoudswerkzaam
heden.
Opmerkelijk vonden wij de vangst 
van een jonge Merel. We zijn hier nu 
een goede week en dit was de eerste 
Merel die we vingen. Terwijl er in het 
dorp toch genoeg jonge Merels rond
vliegen.
In de middag joeg er nog een vrouw
tje Sperwer door het terrein, achter 
in sectie 7 naar sectie 5, edoch dit 
leidde niet tot extra vangsten van 
zang of roofvogel.
Tegen de avond vingen we de IJs
vogel van afgelopen week weer terug.
De slaapplaats van de Boerenzwaluwen is opnieuw in gebruik, zij het in mindere mate. De vangst van de 
slapers werd enigszins verstoord door de regen.
Leo, Kees en Niek

Maandag 7 september 2020
Wat er (nog) niet is, kun je ook (nog) 
niet vangen...
De in de vroege ochtend voorspelde 
regen is niet gevallen. Desondanks is 
het Glop gewoonweg erg vochtig. Bij 
de eerste zon sloeg de damp uit het 
hijsnet X.
De eerste ronde was naar onze be
grippen met 23 vogels buitengewoon 
goed te noemen. Er was aankomst 
geweest van Zwartkoppen en toch 
ook van Roodborsten. Althans, daar 
vingen we een aantal ongeringde 
exemplaren van.

De vangcondities zijn vandaag goed. Er is weinig 
wind en een wisselende bewolking. Ook de tempe
ratuur is aangenaam. Toch is het voor de rest van 
de dag bedroevend hoe weinig vogels er dan nog 
gevangen worden.
Als de Sijzen er zijn, dan lijkt het alsof de groepjes 
groter zijn dan voorheen. We hoorden voor het 
eerst Goudhanen en zelfs een zingende Vuurgoud
haan.
Kort na de lunch leverde Leo een prestatie van for
maat door in een qua vogels verder totaal leeg Glop 
een eerste kalenderjaar vrouwtje Sperwer te ver
schalken boven de Ebelbrug.
Gedurende de middag vingen we één Vink. De 
avondpiek was er niet. Slechts een paar slapers.
Leo, Kees en Niek

Dagvangst van 07 09 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Boerenzwaluw 4 4
Fitis 2 2
Heggemus 11 2
IJsvogel 1 1
Roodborst 15 6
Sperwer 1 1
Tjiftjaf 14 5
Tuinfluiter 2 2
Vink 1 1
Zwartkop 122 23

Totaal: 42 5

Aantal soorten: 10

Dagverslag

47

7:00 20:45 Leo & Kees

Wat er (nog) niet is, kun je ook (nog) niet vangen ………

De in de vroege ochtend voorspelde regen is niet gevallen. Desondanks is het Glop gewoonweg erg vochtig. Bij de eerste 
zon sloeg de damp uit het hijsnet X.
De eerste ronde was naar onze begrippen met 23 vogels buitengewoon goed te noemen. Er was aankomst geweest van 
Zwartkoppen en toch ook van Roodborsten. Althans, daar vingen we een aantal ongeringde exemplaren van.
De vangcondities zijn vandaag goed. Er is weinig wind en een wisselende bewolking. Ook de temperatuur is aangenaam. 
Toch is het voor de rest van de dag bedroevend hoe weinig vogels er dan nog gevangen worden.
Als de Sijzen er zijn, dan lijkt het alsof de groepjes groter zijn dan voorheen. We hoorden voor het eerst Goudhanen en 
zelfs een zingende Vuurgoudhaan.
Kort na de lunch leverde Leo een prestatie van formaat door in een qua vogels verder totaal leeg Glop een Sperwer 
vrouw (1Kj) te verschalken boven de Ebelbrug. 
Gedurende de middag vingen we één Vink. De avondpiek was er niet. Slechts een paar slapers konden we bemachtigen. 
De slaapplaats van de Boerenzwaluwen leek vandaag verlaten.

Van tot: Aanwezig:

maandag 7 september 2020Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

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

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 06 09 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Boerenzwaluw 5 5
Fitis 14 5
Heggemus 1 1
IJsvogel 1 1
Koolmees 11 2
Merel 1 1
Putter 1 1
Roodborst 11 2
Sijs 1 1
Spotvogel 11 2
Staartmees 1 1
Tjiftjaf 45 9
Winterkoning 2 2
Zwartkop 18 9

Totaal: 29 13

Aantal soorten: 14

Dagverslag

42

7:00 20:45 Leo & Kees

Elke vogel telt ………

De dag begon met een regenbuitje voor aanvang van de eerste ronde. De weersverwachting was best wel enigszins 
zorgelijk met wind en langdurige regen. De verwachting kwam echter niet uit. Telkens bleken de buien op te lossen of 
langs het eiland te gaan. De wind viel in de loop van de middag ook vrijwel helemaal weg en de temperatuur was best 
aangenaam. Tegen de avond zou het droog zijn, maar werden we toch weer verrast door een buitje.
Over de vangsten zijn we minder te spreken. Opnieuw bleef het na de eerste twee ronden sprokkelen met veel nulrondjes 
achter elkaar. Opvallend was dat de vogels die we vingen eigenlijk allemaal tegengesteld aan de normale trekrichting in 
het net hingen. Het leek wel of ze allemaal het Glop wilden verlaten. Na al die nulrondes hadden wij die behoefte bijna 
ook 
Opmerkelijk vonden wij de vangst van een jonge Merel. We zijn hier nu een goede week en dit was de eerste Merel die 
we vingen. Terwijl er in het dorp toch genoeg jonge Merels rondvliegen.
In de middag joeg er nog een Sperwervrouw door het terrein achterin sectie 7 naar sectie 5, edoch dit leidde niet tot extra 
vangsten van zang- of roofvogel.
Tegen de avond vingen we de IJsvogel van van de week weer terug.
De slaapplaats van de Boerenzwaluwen is weliswaar opnieuw in gebruik, zij het in mindere mate. De vangst van de 
slapers werd enigszins verstoord door de regen.

Van tot: Aanwezig:

zondag 6 september 2020Nieuw: Nieuw geringde 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 8 september 2020
Koekoek éénzang...
De dag begon met lichte miezerregen 
die tot tegen de middag aanhield. Het 
was de gehele dag zelfs een beetje 
zwoel.
De vogels lieten het vandaag opnieuw 
behoorlijk afweten. Aanvankelijk 
stond er alleen maar een tiental 
Zwartkoppen op de lijst en een paar 
(= letterlijk) terugvangsten. In de 
loop van de dag sprokkelden we er 
een paar vogels bij.

De IJsvogel op de lijst betreft steeds dezelfde die 
we op 3 september voor het eerst vingen. Kennelijk 
bevalt het hem hier goed. Het gewicht blijft redelijk 
constant.
Een deel van de middag is besteed aan wat onder
houdswerkzaamheden, zodat we toch nog nuttig 
bezig waren.
De avondronde bestond, behoudens wat Boeren
zwaluwen die wilden gaan slapen, uit slechts één 
Zwartkop.
Aan het strand nabij de binnenduinen vlogen hon
derden Huiszwaluwen. Duidelijk doortrek dus, al
hoewel er hier in het Glop niets van was te merken.
Leo, Kees en Niek

Woensdag 9 september 2020
Vogel-per-meter-net-per-uur-index 
= 0,00181818181818
Meer woorden zijn niet nodig. Het is 
buitengewoon stil. We hebben negen 
nulrondes gelopen, en als zelfs de 
eerste ronde een nulronde is, dan 
weet je eigenlijk wel wat voor dag het 
gaat worden.
De dag begon aangenaam met 18°C, 
bewolkt en windkracht 4. Rond 10:30 
uur begon het licht te miezeren. Rond 
de middag was het droog en tegen 
15:00 uur begon het opnieuw te mie
zeren en regenen. Na 16:30 trok de lucht open.
Gedurende de dag kromp de wind (4Bft) van zuidwest via zuid naar noordwest, zodat we nog wat blad 
te verwerken kregen. De elzenproppen zitten gelukkig nog tamelijk vast aan de bomen.
Inmiddels zijn de vangkooien bij de secties 3 en 8 geplaatst en operationeel.
NB: voor degenen die de index willen narekenen: we zijn uitgegaan van 600 strekkende meter net, ge
durende 14 vanguren met 15 vogels.
Leo, Kees en Niek

Donderdag 10 september 2020
What a difference a day makes... en een nieuwe jaarsoort!
Bij het opstaan was het wisselend bewolkt en woei de wind met een kracht van 3Bft uit het Noorden. Met 
14°C was het wat koeler dan gisteren. Rond 8:00 uur nam de wind af naar kracht 2 en tegen de avond 
viel de wind helemaal weg.
Voor het vertrek van de eerste ronde hoort Leo trekroepjes van Heggenmus. Er zitten er zelfs een paar 
in het terrein die we weten te vangen. Eveneens vroeg in de ochtend is er duidelijke doortrek van Boe
renzwaluwen waarneembaar.
Halverwege de ochtend hebben we een zichtwaarneming van een (of de?) IJsvogel en hoort Leo voor het 

Dagvangst van 08 09 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Boerenzwaluw 8 8
Heggemus 1 1
IJsvogel 1 1
Roodborst 1 1
Tjiftjaf 52 7
Vink 1 1
Zwartkop 117 18

Totaal: 29 8

Aantal soorten: 7

Dagverslag

37

7:00 20:45 Leo & Kees

Koekoek éénzang ………..

De dag begon met lichte miezerregen die tot tegen de middag aanhield. Het was de gehele dag zelfs een beetje zwoel.
De vogels lieten het vandaag opnieuw behoorlijk afweten. Aanvankelijk stond er alleen maar een tiental Zwartkoppen op 
de lijst en een paar (= letterlijk) terugvangsten. In de loop van de dag sprokkelden we er een paar vogels bij.
De Ijsvogel op de lijst betreft steeds dezelfde die we op 3 september jl voor het eerst vingen. Kennelijk bevalt het haar 
hier goed. Haar gewicht blijft redelijk constant.
Een deel van de middag is besteed aan wat onderhoudswerkzaamheden, zodat we toch nog nuttig bezig waren.
De avondronde bestond, behoudens wat Boerenzwaluwen die wilden gaan slapen, uit slechts één Zwartkop.
Aan het strand nabij de binnenduinen vlogen honderden Huiszwaluwen. Duidelijk doortrek dus, alhoewel er hier in het 
Glop niets van was te merken.

Van tot: Aanwezig:

dinsdag 8 september 2020Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

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

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 09 09 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Fitis 2 2
Koolmees 1 1
Oeverzwaluw 1 1
Roodborst 1 1
Tjiftjaf 11 2
Tuinfluiter 1 1
Winterkoning 2 2
Zwartkop 23 5

Totaal: 7 8

Aantal soorten: 8

Dagverslag

15

7:00 21:00 Leo & Kees

Vogel-per-m1-net-per-uur-index = 0,00181818181818

Meer woorden zijn niet nodig. Het is buitengewoon stil. We hebben negen 0-rondjes gelopen, en als zelfs de eerste ronde 
een 0-rondje is, dan weet je eigenlijk wel wat voor dag het gaat worden.
De dag begon aangenaam met 18 graden, bewolkt en windkracht 4. Rond een uur of half elf begon het licht te miezeren. 
Rond de middag was het droog en tegen drie uur begon het opnieuw te miezeren en regenen. Na half vijf trok de lucht 
open.
Gedurende de dag draaide de wind (kracht 4) van ZW via Z naar NW, zodat we nog wat blad te verwerken kregen. De 
Elzenproppen zitten gelukkig nog tamelijk vast aan de bomen.
Inmiddels zijn de vangkooien bij de secties 3 en 8 geplaatst en operationeel.
N.B. Voor degenen die de index willen narekenen: we zijn uitgegaan van 600 strekkende meter net, gedurende 14 
vanguren met 15 vogels.

Van tot: Aanwezig:

woensdag 9 september 2020Nieuw: Nieuw geringde 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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eerst in onze vangperiode barmsij
zen. Halverwege de middag wordt de 
eerste Kleine Barmsijs van het sei
zoen gevangen, oftewel een nieuwe 
jaarsoort! Een man, na eerste kalen
derjaar met slagpen en lichaamsrui. 
Hij is duidelijk in slechte conditie (vet 
0, vliegspier 1) en heeft het zichtbaar moeilijk. Toch vliegt hij moeiteloos weg.
Opvallend is dat we weer een paar ongeringde mezen vangen. Duidt dit op trekbewegingen?
Gedurende korte tijd zitten er op het meteoveld wat Gekraagde Roodstaarten. Bij ons weten zijn ze niet 
het terrein ingekomen, althans we hebben ze niet gevangen.
Met een totaal van 61 vogels kijken we terug op een leuke en mooie dag.
Waarnemingen: Distelvlinder (2x), overtrekkende Watersnippen in de avondschemering. In de middag 
was aan het vlieggedrag van de meeuwen te zien dat er vliegende mieren waren in het oostelijk deel van 
het eiland. Later op de middag zagen we vliegende mieren omhoog kruipen in het middelste grofmazige 
net.
Leo, Kees en Niek

Vrijdag 11 september 2020
De baardmannetjes vangen Zwart-
koppen...
Bij het opstaan is het bewolkt, 13°C 
en bijna windstil. In de loop van de 
ochtend trekt de wind wat aan tot 
zuidwest 3Bft.
De eerste ronde is de beste eerste 
ronde in onze periode, met 24 vogels, 
voornamelijk Zwartkop. De Heggen
mus lijkt verdwenen uit het terrein. 
Vroeg in de ochtend zat een Buizerd 
rustig boven de paal van hijsnet X 
van zich af te kijken. We zagen nog 
meerdere kleine groepjes Watersnippen overvliegen.
Tijdens de tweede ronde vloog er voor onze voeten nog een Waterral tegen het net over de Ebelbrug. 
Terugkomend van het tweede rondje zagen we een Havik door het pad van sectie 1 tegen het net van 
sectie 2 vliegen, om er vervolgens vrijwel direct er weer uit te vliegen naast de paal en het net.
De daaropvolgende rondjes waren minimaal en het ging eigenlijk als een nachtkaars uit.
Tijdens de middag kwamen alvast twee collega´s aan die ons morgen gaan helpen met het opbouwen 
van de rallenkooien. Pikant detail: ze reisden samen in één auto en kwamen met twee opeenvolgende 
boten aan...
Leo, Kees en Niek

Dagvangst van 10 09 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Boerenzwaluw 4 4
Fitis 3 3
Groenling 1 1
Grote bonte specht 1 1
Heggemus 15 6
Kleine barmsijs 1 1
Kleine karekiet 1 1
Koolmees 13 4
Pimpelmees 31 4
Putter 1 1
Roodborst 12 3
Sijs 12 3
Staartmees 2 2
Tjiftjaf 612 18
Zwartkop 18 9

Totaal: 47 14

Aantal soorten: 15

Dagverslag

61

7:00 21:00 Leo & Kees

What a difference a day make ……….. en een nieuwe jaarsoort !

Bij het opstaan was het wisselend bewolkt en woei de wind met een kracht van 3 uit het Noorden. Met 14 graden was het 
wat koeler dan gisteren. Rond een uur of acht neemt de wind af naar kracht 2 en tegen de avond valt die helemaal weg.
Voor het vertrek van de eerste ronde hoort Leo trekroepjes van Heggenmus. Er zitten er zelfs een paar in het terrein die 
we weten te vangen. Eveneens vroeg in de ochtend is er duidelijke doortrek van Boerenzwaluwen waarneembaar.
Halverwege de ochtend hebben we een zichtwaarneming van een (of de ?) IJsvogel en hoort Leo voor het eerst in onze 
vangperiode Barmsijzen. Halverwege de middag wordt de eerste Kleine Barmsijs van het seizoen gevangen, oftewel een 
nieuwe jaarsoort ! Een na 1 Kalenderjaar man met slagpenrui en lichaamsrui. Hij is duidelijk in slechte conditie (vet = 0, 
vliegspier = 1) en heeft het zichtbaar moeilijk. Toch vliegt die moeiteloos weg.
Opvallend is dat we weer een paar ongeringde mezen vangen. Duidt dit op trekbewegingen ?
Gedurende korte tijd zitten er op het meteoveld wat Gekraagde Roodstaarten. Bij ons weten zijn ze niet het terrein 
ingekomen, althans we hebben ze niet gevangen.
Met een totaal van 61 vogels kijken we terug op een leuke en mooie dag.
Waarnemingen: Distelvlinder (2x), overtrekkende Watersnippen in de avondschemering. In de middag was aan het 
vlieggedrag van de meeuwen te zien dat er vliegende mieren waren in het oostelijk deel van het eiland. Later op de 
middag zagen we vliegende mieren omhoog kruipen in het middelste grofmazige net.

Van tot: Aanwezig:

donderdag 10 september 2020Nieuw: Nieuw geringde 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 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Koolmees 1 1
Pimpelmees 32 5
Roodborst 2 2
Sijs 1 1
Tjiftjaf 35 8
Tuinfluiter 1 1
Winterkoning 4 4
Zwartkop 25 25

Totaal: 37 10

Aantal soorten: 8

Dagverslag

47

7:00 20:45 Leo & Kees & later Niek Otten, Henri en Joop

De baardmannetjes vangen Zwartkoppen ……..

Bij het opstaan is het bewolkt, 13 graden en bijna windstil. In de loop van de ochtend trekt de wind wat aan tot ZW 3.
De eerste ronde is de beste eerste ronde in onze periode met 24 vogels, voornamelijk Zwartkop. De Heggenmus lijkt 
verdwenen uit het terrein. Vroeg in de ochtend zat een Buizerd rustig boven de paal van hijsnet X van zich af te kijken. 
We zagen nog meerdere kleine groepjes Watersnippen overvliegen.
Tijdens de tweede ronde vloog er voor onze voeten nog een Waterral tegen het net over de Ebelbrug. Terugkomend van 
het tweede rondje zagen we een Havik door het pad van sectie 1 tegen het net van sectie 2 vliegen, om er vervolgens 
vrijwel direct er weer uit te vliegen naast de paal en het net.
De daaropvolgende rondjes waren minimaal en het ging eigenlijk als een nachtkaars uit.
Tijdens de middag kwamen alvast twee collega´s aan die ons morgen gaan helpen met het opbouwen van de 
rallenkooien. Pikant detail: ze reisden samen in één auto en kwamen met twee opeenvolgende boten aan …….. 

Van tot: Aanwezig:

vrijdag 11 september 2020Nieuw: Nieuw geringde 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 38

Zaterdag 12 september 2020
Wisseldag
Vanochtend was het bewolkt, 11°C 
en windkracht 3Bft. De wind trok la
ter op de dag aan naar 5Bft. De eer
ste ronde was best redelijk. In het 
grofmazige net onder hijsnet Y vin
gen we een Houtsnip terug. De hoofd
moot werd gevormd door Zwartkop.
De nieuwe ploeg werd hartelijk ont
vangen met slingers en taart, omdat 
de nieuwe Harry dit jaar 40 jaar zijn 
ringvergunning in bezit heeft. Bij de 
overdracht stond de teller op 27 vo
gels.
Wij, de nieuwe ploeg, hebben er niet 
veel meer aan toe te voegen. Een 
best nog aardig buitje om 13:30 was 
misschien nog het meest opzienba
rend...
De juveniele Kneu hebben we nog 
verlost van een knoepert van een 
teek (verzameld).
Leo, Kees en Niek, opgevolgd door 
André van Loon, Jos van de Staaij en 
Kees Verhoef

Zondag 13 september 2020
Stilte voor de warmte
Zoals gebruikelijk een aardig eerste 
rondje gevolgd door sprokkelwerk en 
wat bad/drinkgasten in sectie 2. Veel 
meer is er niet te melden.
André, Jos en Kees

Maandag 14 september 2020
Indian Summer
De typische septemberochtend begon 
windstil, licht nevelig. Maar al gauw 
blijkt dat de Indian Summer is begon
nen: heel weinig vogels.
Waarschijnlijk zijn de weinige die er 
waren en verder wilden gisteravond 
wel vertrokken.
Het wordt een warme dag, max. 
25°C. Leukste vogel was een Kleine 
Barmsijs.
André, Jos en Kees

Dagvangst van 13 09 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Grauwe vliegenvanger 1 1
Heggemus 1 1
Koolmees 1 1
Pimpelmees 2 2
Putter 1 1
Roodborst 12 3
Sijs 13 4
Tjiftjaf 21 3
Tuinfluiter 2 2
Vink 1 1
Winterkoning 1 1
Zanglijster 1 1
Zwartkop 18 18

Totaal: 33 6

Aantal soorten: 13

Dagverslag

39

7:15 21:00 André, Jos en Kees

Stilte voor de warmte
Zoals gebruikelijk een aardig eerste rondje gevolgd door sprokkelwerk en wat bad/drink-gasten in sectie 2. Veel meer is 
er niet te melden. 
Groet, André, Jos en Kees

Niet voor de website: de rallenkooihelper van gister heet natuurlijk Foppe Peter, dus met pp.

Van tot: Aanwezig:

zondag 13 september 2020Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

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

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 12 09 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Fitis 2 2
Heggemus 1 1
Houtsnip 1 1
Kneu 1 1
Pimpelmees 12 3
Roodborst 1 1
Sijs 1 1
Tjiftjaf 5 5
Tuinfluiter 1 1
Winterkoning 2 2
Zwartkop 221 23

Totaal: 33 8

Aantal soorten: 11

Dagverslag

41

7:15 20:45 Leo, Kees, Niek, Joop, Henri, ,Ardie, opgevolgd door André, Jos en Kees

Vanochtend was het bewolkt, 11 graden en windkracht 3. De wind trok later op de dag aan naar kracht 5.
De eerste ronde was best redelijk. In het grofmazige net onder hijsnet Y vingen we een Houtsnip terug. De hoofdmoot 
werd gevormd door Zwartkop.
De nieuwe ploeg werd hartelijk ontvangen met slingers en taart, omdat de nieuwe Harry dit jaar 40 jaar zijn 
ringvergunning in bezit heeft. Bij de overdracht stond de teller op 27 vogels.

Wij hebben er niet veel meer aan toe te voegen. Een best nog aardig buitje om half 2 was misschien nog het meets 
opzienbarend…
De juveniele Kneu hebben we nog verlost van een knoepert van een teek (verzameld).

Groet van André, Jos van de Staaij en Kees Verhoef

Niet voor de website: de rallenkooibouwers, ook nog ondersteund door Fobbe Peter Schut, hebben hard gewerkt. Alle 6 
kooien zijn vangklaar, er moeten alleen nog wat leibanen verlengd maar daarvoor moet er nog wat gaas besteld. Dat 
gaan we nog doen.

Van tot: Aanwezig:

zaterdag 12 september 2020Nieuw: Nieuw geringde 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 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Graspieper 1 1
Grote bonte specht 1 1
Heggemus 1 1
Kleine barmsijs 1 1
Koolmees 4 4
Pimpelmees 32 5
Roodborst 12 3
Sijs 1 1
Sprinkhaanrietzanger 1 1
Staartmees 3 3
Tjiftjaf 11 1 3
Vink 1 1
Winterkoning 3 3
Zwartkop 19 10

Totaal: 27 10

Aantal soorten: 14

Dagverslag

1 38

7:30 21:00 André, Jos en Kees

Indian Summer

De typische septemberochtend begon windsteil, licht nevelig. Maar al gauw blijkt dat de Indian Summer is begonnen: heel 
weinig vogela. Waarschijnlijk zijn de weinige die er waren en verder wilden gisteravond wel vertrokken. 
Het wordt een warme dag, max. 25 graden. Leukste vogel was een Kleine Barmsijs. 

Groet, André, Jos en Kees

Van tot: Aanwezig:

maandag 14 september 2020Nieuw: Nieuw geringde 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 15 september 2020
Oplevinkje
Weer een fraaie dampige septembe
rochtend. En er was zowaar een aan
komstje geweest, zodat het een heel 
aardig eerste rondje was. Ondanks de 

warmte (max. 26°C) viel er geen enkele nulronde vandaag. En om 14:00 kwam de krent van de dag een 
slokje water drinken in sectie 2: een Appelvink!
André, Jos en Kees

Woensdag 16 september 2020
Terug naar normaal
Geen nieuw normaal, maar gewoon, 
eenvoudig, doorsnee, gemiddeld, 
normaal fraai septembernazomer
weer. En qua vogels is het ook weer 
wat minder (normaler?) dan gisteren.
André en Jos

Dagvangst van 15 09 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Appelvink 1 1
Bonte vliegenvanger 1 1
Fitis 1 1
Grasmus 1 1
Heggemus 1 1
Houtduif 1 1
Koolmees 22 4
Merel 1 1
Pimpelmees 32 5
Roodborst 24 6
Sijs 2 2
Staartmees 3 3
Tjiftjaf 35 8
Tuinfluiter 1 1
Vink 11 2
Zwartkop 131 32

Totaal: 58 12

Aantal soorten: 16

Dagverslag

70

7:30 André, Jos en Kees

Oplevinkje

Weer een fraaie dampige septemberochtend. En er was zowaar een aankomstje geweest, zodat het een heel aardig 
eerste rondje was. Ondanks de warmte (max. 26 graden) viel er geen enkele nulronde vandaag. En om 14.00 kwam de 
krent van de dag een slokje water drinken in sectie 2: een Appelvink!

Groet, André, Jos en Kees

Van tot: Aanwezig:

dinsdag 15 september 2020Nieuw: Nieuw geringde 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 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Heggemus 11 2
Kleine barmsijs 1 1
Koolmees 1 1
Merel 1 1
Pimpelmees 1 1
Putter 1 1
Roodborst 2 2
Tjiftjaf 22 4
Tuinfluiter 1 1
Vink 1 1
Zwartkop 15 15

Totaal: 25 5

Aantal soorten: 11

Dagverslag

30

7:30 21:00 André en Jos

Terug naar normaal
Geen nieuw normaal, maar gewoon, eenvoudig, doorsnee, gemiddeld, normaal fraai september-nazomerweer. En qua 
vogels is het ook weer wat minder (normaler?) dan gisteren.
Groet, André en Jos

Van tot: Aanwezig:

woensdag 16 september 2020Nieuw: Nieuw geringde 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 september 2020
Eerstelingen
Het was vandaag weer een rustig 
maar toch onderhoudend dagje, met 
twee najaarseerstelingen: een Ko
perwiek en een Keep.
Verder leverde sectie 5 weer een 
Graspieper op, en toen ik na uithalen 
verder liep zag ik een andere pieper 
onder het net op de grond scharrelen, 
opvliegen en in de onderste netbaan 
belanden. Echter geen Graspieper 
maar een Boompieper. Merkwaardig 
toeval...
Christiaan Both kwam ’s ochtends 
met een paar RUGcollega’s kort even 
buurten.
André en Jos

Vrijdag 18 september 2020
Nog een eersteling
De eerste Waterral van het najaar ge
vangen, even later meteen gevolgd 
door nummer twee en drie. Verder is 
er niets noemenswaards gebeurd.
André, Jos en Kees

Dagvangst van 18 09 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Fitis 2 2
Heggemus 17 8
Kleine barmsijs 3 3
Kleine karekiet 1 1
Koolmees 2 2
Pimpelmees 3 3
Roodborst 212 14
Sijs 2 2
Tjiftjaf 2 2
Tuinfluiter 1 1
Vink 1 1
Waterral 3 3
Winterkoning 1 1
Zwartkop 4 4

Totaal: 43 4

Aantal soorten: 14

Dagverslag

47

7:30 21:00 André, Jos & Kees

Nog een eersteling

De eerste Waterral van het najaar gevangen, even later meteen gevolgd door nummer twee en drie. Verder is er niets 
noemenswaards gebeurd. 

Groet, André, Jos en Kees

Van tot: Aanwezig:

vrijdag 18 september 2020Nieuw: Nieuw geringde 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 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Boompieper 1 1
Fitis 14 5
Gekraagde roodstaart 1 1
Graspieper 1 1
Heggemus 13 4
Keep 1 1
Kleine barmsijs 2 2
Koolmees 2 2
Koperwiek 1 1
Pimpelmees 11 2
Putter 1 1
Roodborst 313 16
Staartmees 1 1
Tjiftjaf 23 5
Vink 2 2
Winterkoning 11 2
Zanglijster 3 3
Zwartkop 17 8

Totaal: 45 13

Aantal soorten: 18

Dagverslag

58

7:30 21:00 André en Jos

Eerstelingen

Het was vandaag weer een rustig maar toch onderhoudend dagje, met twee najaarseerstelingen: een Koperwiek en een 
Keep. Verder leverde sectie 5 weer een Graspieper op, en toen ik na uithalen verder liep zag ik een andere pieper onder 
het net op de grond scharrelen, opvliegen en in de onderste netbaan belanden. Echter geen Graspieper maar een 
Boompieper. Merkwaardig toeval…
Christiaan Both kwam 's ochtends met een paar RUG-collega's kort even buurten. 
Groet, André & Jos

Niet voor de website: rallendisco draait vanaf 23:00

Van tot: Aanwezig:

donderdag 17 september 2020Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

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

Totaal:alle vangsten van deze soort
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Week 39

Zaterdag 19 september 2020
Wisseldag
Weer een frisse nacht geweest (10°). 
Matig eerste en tweede rondje. Tot de 
Harrywisseling staan er 22 vogels op 
de stok.
De middagploeg van Wim en Ellen 
Fokker en Ardie Noorman wist er nog 
18 bij te sprokkelen.
Het was een stralende dag maar met 
veel wind. Hoewel er maar 40 vogels 
in de netten kwamen hebben we ons 
wel vermaakt vanwege de veelheid 
aan soorten. Daarnaast uitgebreid 
gediscussieerd over de leeftijdsken
merken van Roodborst. Het kan soms 
een lastige soort zijn om op leeftijd te 
brengen.
De harde oostenwind bracht geen ex
tra hoeveelheden vogels bij de netten 
maar wel elzenproppen. We hebben dan ook heel wat tijd besteed aan het verwijderen daarvan.
In de avond is de wind wat afgenomen, we hopen dat er morgen dan ook niet zoveel blad in de netten 
zal zitten als vanmiddag.
Holmer heeft vandaag een wadvogeltelling gedaan. Het viel hem op dat er ook weinig vogels in de polder 
zijn. Het Glop was daar dus geen uitzondering op.
Groet uit een rustig Groene Glop, Ardie, Wim en Ellen

Zondag 20 september 2020
Een stralende zomerdag in septem-
ber
Er is duidelijk aankomst geweest. De 
eerste ronde werd met een totaal van 
31 afgesloten. De hele dag door vin
gen we vogels. Uiteindelijk stond de 
teller stil op 86, verdeeld over 70 vers 
en 16 controles.
Zwartkop, Roodborst en Zanglijster 
voerden het totaal aan. Vooral de va
riëteit aan soorten was erg leuk van
daag.
Naast de aankomst van vogels ook 
bezoek van andere ringers gehad en 
aan het eind van de dag kwam de 
wadvangploeg van Calidris aan.
De oostenwind is gelukkig afgenomen 
waardoor we vandaag geen last had
den van blad, elzenproppen en tak
ken in de netten. De laatste controle
ronde is gelopen onder een heldere 
sterrenhemel onder begeleiding van 
roepjes van overtrekkende vogels.
Wim, Ellen en Ardie

Dagvangst van 19 09 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Fitis 4 4
Keep 1 1
Kleine barmsijs 3 3
Koolmees 1 1
Pimpelmees 1 1
Putter 1 1
Rietgors 1 1
Roodborst 15 6
Sijs 3 3
Sperwer 1 1
Tjiftjaf 2 2
Vink 11 2
Waterral 2 2
Winterkoning 2 2
Zanglijster 1 1
Zwartkop 18 9

Totaal: 32 8

Aantal soorten: 16

Dagverslag

40

7:30 21:00 André, Jos & Kees, opgevolgd door, Wim, Ellen & Ardie

Wisseldag

Weer een frisse nacht geweest (10 graden). Matig eerste en tweede rondje. Tot de Harry-wisseling staan er 22 vogels op 
de stok. De middagploeg wist er nog 18 bij te sprokkelen. 
Het was een stralende dag maar met veel wind. Hoewel er maar 40 vogels in de netten kwamen hebben we ons wel 
vermaakt vanwege de veelheid aan soorten. Daarnaast uitgebreid gediscussieerd over de leeftijdskenmerken van 
Roodborst. Het kan soms een lastige soort zijn om op leeftijd te brengen.
De harde oostenwind bracht geen extra hoeveelheden vogels bij de netten maar wel Elzenproppen. We hebben dan ook 
heel wat tijd besteed aan het verwijderen van de proppen.
In de avond is de wind wat afgenomen, we hopen dat er morgen dan ook niet zoveel blad in de netten zal zitten als 
vanmiddag.
Holmer heeft vandaag een wadvogeltelling gedaan. Het viel hem op dat er ook weinig vogels in de polder zijn. Het Glop 
was daar dus geen uitzondering op.

Groet uit een rustig Groene Glop,
Ardie, Wim en Ellen

Van tot: Aanwezig:

zaterdag 19 september 2020Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

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

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 20 09 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Fitis 2 2
Goudhaantje 2 2
Heggemus 16 7
Keep 1 1
Kleine barmsijs 1 1
Koolmees 2 2
Koperwiek 12 3
Merel 1 1
Pimpelmees 31 4
Rietgors 2 2
Roodborst 211 13
Sprinkhaanrietzanger 1 1
Tjiftjaf 41 5
Vernietigd 1
Vink 3 3
Vuurgoudhaantje 1 1
Waterral 2 2
Winterkoning 2 2
Zanglijster 210 1 13
Zwartkop 120 21

Totaal: 69 16

Aantal soorten: 20

Dagverslag

1 87

7:45 21:00 Wim & Ellen, Ardie

Een stralende zomerdag in september.

Er is duidelijk aankomst geweest. De eerste ronde werd met een totaal van 31 afgesloten. De hele dag door vingen we 
vogels.Uiteindelijk stond de teller stil op 86, verdeeld over 70 vers en 16 controles.
Zwartkop, Roodborst en Zanglijster voerden het totaal aan. Vooral de varieteit een soorten was erg leuk vandaag.
Naast de aankomst van vogels ook bezoek van andere ringers gehad en aan het eind van de dag kwam de 
wadvangploeg van Calidris aan.  
De oostenwind is gelukkig afgenomen waardoor we vandaag geen last hadden van blad, Elzenproppen en takken in de 
netten.
De laatste controleronde is gelopen onder een heldere sterrenhemel onder begeleiding van roepjes van overtrekkende 
vogels.

Groet,
Wim, Ellen en Ardie

Van tot: Aanwezig:

zondag 20 september 2020Nieuw: Nieuw geringde 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 21 september 2020
Een mooie vangdag, zowel qua 
weersomstandigheden als ook qua 
soorten
Tijdens het lopen van de eerste ronde 
parelden de netten in de eerste och
tendzon ons tegemoet. De netten 
hangen zwaar van de dauw tussen de 
stokken.
Het is een feeërieke wereld. Deze 
ron de is traditiegetrouw ook de beste 
van de dag. Daarnaast deze keer ook 
qua soortenrijkdom. De dag beginnen 
met een Beflijster is een zeldzaam
heid in het Glop.
De rest van de dag vangen we ge
staag door. De tweede Appelvink 
van dit jaar is het vijfde exemplaar 
van ons bestaan. Twee Grote Bonte 

Spechten zijn ook nog het vermelden 
waard.
Gedurende de middag kwam nog een 
clubje van acht Appelvinken over het Glop.
We eindigden de dag met een totaal van 
79 vogels, 63 vers geringd en 16 contro
les. Het leeuwendeel van dit aantal komt 
voor rekening van de ‘usual suspects’ 
Zwartkop en Roodborst.
Het is nu een heldere avond, windstil met 
veel geluiden uit de polder van de kam
peerboerderijen vandaan.
Ook een ideale vangnacht voor Symen c.s. 
die het grootste deel van de dag op kwel
der en wad bezig zijn geweest ter voorbe
reiding van een nachtelijke wadvangactie.
Wim, Ellen en Ardie

Dagvangst van 21 09 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Appelvink 1 1
Beflijster 1 1
Fitis 2 2
Grote bonte specht 2 2
Heggemus 31 4
Koolmees 12 3
Pimpelmees 35 8
Rietgors 1 1
Roodborst 213 15
Sijs 1 1
Staartmees 1 1
Tjiftjaf 28 10
Vink 4 4
Winterkoning 32 5
Zanglijster 4 4
Zwartkop 116 17

Totaal: 63 16

Aantal soorten: 16

Dagverslag

79

7:45 21:00 Wim, Ellen, Ardie

Een mooie vangdag, zowel qua weersomstandigheden als ook qua soorten.

Tijdens het lopen van de eerste ronde parelden de netten in de eerstre ochtendzon ons tegemoet. De netten hangen 
zwaar van de dauw tussen de mistnetstokken. Het is een feeënrieke wereld. Deze ronde is traditiegetrouw ook de beste 
van de dag. Daarnaast deze keer ook qua soortenrijkdom. De dag beginnen met een Beflijster is een zeldzaamheid op 
het Glop. De rest van de dag  vangen we gestaag door. De tweede Appelvink van dit jaar jaar is onze vijfde excemplaar 
van ons bestaan. Twee Grote Bonte Spechten zijn ook nog het vermelden waard.
Gedurende de middag kwam nog een clubje van 8 Appelvinken over het Glop.
We eindigden de dag met een totaal van 79 vogels, 63 vers geringd en 16 controles. Het leeuwendeel van dit aantal komt 
voor rekening van de usual suspects; Zwartkop en Roodborst.

Het is nu een heldere avond, windstil met veel geluiden uit de polder vandaan van de kampeerboerderijen.
Ook een ideale vangnacht voor Symen c.s. die het grootste deel van de dag op kwelder en wad bezig zijn geweest ter 
voorbereiding van een nachtelijke wadvangactie.

Groeten,
Wim & Ellen, Ardie

Van tot: Aanwezig:

maandag 21 september 2020Nieuw: Nieuw geringde 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 22 september 2020
Een heerlijk zonnige septemberdag.
Totale windstilte hedenochtend. De 
polder ligt gehuld in nevel te wachten 
tot de zon haar opwarmt. De netten 
hangen door van de dauwdruppels en 
zijn toch nog gevuld met een mooi 
aantal vogels.
De hele dag door vangen we wat vo
gels. De teller blijft staan op 72, 56 
vers en 16 retour. Zwartkoppen zijn 
met 27 de talrijkste soort.
Bij het tikken van dit verslag is het 
alweer behoorlijk afgekoeld. Geluiden 
uit de kampeerboerderijen komen in 
flarden ook in het Glop terecht. De 
windstilte is waarschijnlijk de spreek
woordelijke stlite voor de storm die 
we in de loop van de week gaan ver
wachten.
Meer wind, dus meer blad en elzenproppen in de netten. Misschien dat er dan ook meer vogels zijn. We 
gaan zien wat de weersverandering van morgen ons gaat brengen.
Wim, Ellen en Ardie

Woensdag 23 september 2020
Opnieuw een gemiddelde september-
dag?
Het was een heldere nacht. In de 
vroege ochtend begon het te betrek
ken en de wind is ook aangetrokken, 
zuidwest 34 Bft.
Qua weer een dag met drie gezich
ten. In de ochtend nevelig en half be
wolkt, rond het middaguur zonnig 
met een matig zuidwesten windje en 
vanaf 16:00 uur onstuimige wind met 
rondom het eiland regen. De buien 
trekken rond het Glop maar wij krij
gen er qua regen bijna niets van mee.
Vandaag twee Appelvinken en twee 
Grote Bonte Spechten die voor de 
krenten in de pap zorgden. Voor de 
rest ‘business as usual’. Hoewel, met 
92 vogels, 63 vers en 29 retour, geen 
gekke dag gehad.
De wadploeg kwam vanochtend weer 
met alle spullen in het Glop terug van 
de kwelder na een geslaagde vangactie. Het was rond het middaguur even een drukte van belang met 
steltloperringers die snel alles nog moesten opbergen om de boot van 13:30 uur te halen.
Daarna keerde de rust weer terug totdat aan het eind van de middag clubjes mezen in sectie 5 en het 
hijsnet X terechtkwamen. De avondmaaltijd moest worden uitgesteld om alles weer snel weg te ringen. 
Als we morgen weer zo’n dag krijgen als vandaag dan hoor je ons niet klagen.
Wim, Symen, Petra en Ardie

Dagvangst van 22 09 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Boomkruiper 1 1
Heggemus 11 2
Kleine barmsijs 1 1
Koolmees 11 2
Merel 2 2
Pimpelmees 32 5
Putter 2 2
Roodborst 73 10
Tjiftjaf 1 1
Vernietigd 1
Vink 18 9
Waterral 5 5
Winterkoning 2 2
Zanglijster 2 2
Zwartkop 127 28

Totaal: 56 16

Aantal soorten: 15

Dagverslag

73

7:45 20:30 Wim en Ellen, Ardie

Een heerlijk zonnige septemberdag.

Totale windstilte hedenochtend. De polder ligt gehuld in nevel te wachten tot de zon haar opwarmt. De netten hangen 
door van de dauwdruppels en zijn toch nog gevuld met een mooi aantal vogels. De hele dag door vangen we wat vogels. 
De teller blijft staan op 72, 56 vers en 16 retour. Zwartkoppen zijn met 27 de talrijkste soort.

Bij het tikken van dit verslag is het al weer behoorlijk afgekoeld. Geluiden uit de kampeerboerderijen komen in flarden ook 
in het Glop terecht. De windstilte is waarschijnlijk de spreekwoordelijke stlite voor de storm die we in de loop van de week 
gaan verwachten. Meer wind, dus meer blad en Elzenproppen in de netten. Misschien dat er dan ook meer vogels zijn.
We gaan zien wat de weersverandering van morgen ons gaat brengen.

Groet,
Wim, Ellen en Ardie

Van tot: Aanwezig:

dinsdag 22 september 2020Nieuw: Nieuw geringde 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 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Appelvink 2 2
Bonte vliegenvanger 1 1
Fitis 1 1
Grote bonte specht 2 2
Kleine barmsijs 7 7
Koolmees 44 2 10
Merel 2 2
Pimpelmees 74 11
Putter 1 1
Roodborst 21 3
Sijs 7 7
Staartmees 39 12
Tjiftjaf 42 6
Tuinfluiter 1 1
Vink 18 9
Vuurgoudhaantje 1 1
Waterral 2 2
Winterkoning 3 3
Zwartkop 38 11

Totaal: 63 27

Aantal soorten: 19

Dagverslag

2 92

8:00 21:00 Wim en Ardie

Opnieuw een gemiddelde septemberdag?

Het was een heldere nacht. In de vroege ochtend begon het te betrekken en de wind is ook aangetrokken, zuidwest 3 tot 
4.
Qua weer een dag met drie gezichten. In de ochtend nevelig en half bewolkt, rond het middaguur zonnig met een matig 
zuidwesten windje en vanaf vier uur onstuimige wind met rondom het eiland regen. De buien trekken rond het Glop maar 
wij krijgen er qua regen bijna niets van mee.

Vandaag twee Appelvinken en twee Grote Bonte Spechten die voor de kenten in de pap zorgden. Voor de rest business 
as usual. Hoewel, met 92 vogels, 63 vers en 29 retour, geen gekke dag gehad.

De wadploeg kwam vanochtend weer met alle spullen op het Glop terug van de kwelder na een geslaagde vangactie. Het 
was rond het middaguur even een drukte van belang met steltloperringers die snel alles nog moesten opbergen om de 
boot van 13.30 uur te halen. Daarna keerde de rust weer terug totdat aan het eind van de middag clubjes mezen in sectie 
5 en het hijsnet X terecht kwamen. De avondmaaltijd moest worden uitgesteld om alles weer snel weg te ringen.

Als we morgen weer zo'n dag krijgen als vandaag dan hoor je ons niet klagen.

Groeten,
Wim, Symen, Petra en Ardie

Van tot: Aanwezig:

woensdag 23 september 2020Nieuw: Nieuw geringde 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 24 september 2020
Na een regenachtige en stormachtige 
nacht een rustige dag met een goed 
einde
Gisteravond met het oog op de harde 
wind en regen de bossecties dichtge
daan. In alle vroegte de netten weer 
opengezet. Gelukkig was er heel wei
nig blad in gekomen. Helaas wel de 
nodige mestkevers...
Met een zuidwestenwind is de ver
wachting dat we niet veel vogels zul
len vangen vandaag. Tot laat in de 
middag waren het er slechts een 
twintigtal. Een Havik rausde echter 
door het terrein wat direct een ver
dubbeling en ook de eerste Blad
koning van dit jaar opleverde. 
In de middag hing er weer een  
Appelvink in de netten, nu in het net 

over de Ebelbrug. Er vliegt een groepje van acht stuks rond in het terrein waarvan we er nu vijf hebben 
gevangen.
De laatste vangst en controle was een Houtsnip. Verder was het aantal Kleine Barmsijzen opvallend.
Wim en Ardie

Vrijdag 25 september 2020
Alweer de laatste gehele vangdag van 
mijn ringweek in het Groene Glop
Vannacht heeft het tot in de vroege 
ochtend af en aan geregend. Geluk
kig was de regen op tijd naar zee 
weggedreven bij de dageraad.
Bij het lopen van de eerste ronde was 
het opvallend stil in het bos, de voor
bode van wat ging komen deze dag, 
een zeer rustige vangdag. We hebben 
ons dan ook vermaakt met het ver
lengen van een leibaan van een ral
lenkooi en andere klusjes. De teller 
bleef steken op slechts 32 stuks.
Vannacht gaat de nu vrij straffe zui
denwind draaien naar noord. On
danks de harde wind heel weinig blad 

Dagvangst van 25 09 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Bonte vliegenvanger 1 1
Grote bonte specht 1 1
Heggemus 1 1
Kleine barmsijs 3 3
Merel 1 1
Pimpelmees 1 1
Roodborst 2 2
Staartmees 2 2
Tjiftjaf 23 5
Vink 25 7
Waterral 1 1
Zwartkop 25 7

Totaal: 21 11

Aantal soorten: 12

Dagverslag

32

8:00 20:00 Wim en Ardie

Al weer de laatste gehele vangdag van mijn ringweek op Het Groene Gloop.
Vanacht heeft het tot in de vroege ochtend af en aan geregend. Gelukkig was was de regen op tijd naar zee weggedreven 
bij de dageraad.
Bij het lopen van de eerste ronde was ht opvallend stil in het bos, de voorbode van wat ging komen deze dag, een zeer 
rustige vangdag. We hebben ons dan ook vermaakt met het verlengen van een leiwand van een rallenkooi en andere 
klusjes.
De teller bleef steken op slechts 32 stuks. 
Vanacht gaat de nu vrij straffe zuiden wind draaien naar noord. Ondanks de harde wind heel weinig blad moeten plukken. 
Ik hoop dat dit morgen ook zo blijft.

Deze afgelopen week was bijzonder geslaagd, voldoende vogels met leuke soorten als Beflijster, Bladkoning en 
Appelvink. 
Morgen weer op huis aan om over veertien dagen met Ardie de volgende ringweek te hebben. Ik kijk er nu al naar uit.

Groeten,
Wim

Van tot: Aanwezig:

vrijdag 25 september 2020Nieuw: Nieuw geringde 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 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Appelvink 1 1
Bladkoninkje 1 1
Houtsnip 1 1
Kleine barmsijs 15 6
Koolmees 41 1 6
Merel 11 2
Pimpelmees 44 8
Putter 1 1
Rietgors 1 1
Roodborst 2 2
Sijs 12 3
Staartmees 11 2
Tjiftjaf 17 8
Vink 12 3
Vuurgoudhaantje 1 1
Waterral 1 1
Zwartkop 25 7

Totaal: 34 19

Aantal soorten: 17

Dagverslag

1 54

8:00 20:30 Ardie en Wim

Na een regenachtige en stormachtige nacht een rustige dag met een goed einde.

Gisteravond met het oog op de harde wind en regen de bossecties dichtgedaan. In alle vroegte de netten weer 
opengezet. Gelukkig was er heel weinig blad in gekomen. Helaas wel de nodige Gewone Mestkevers.. Met een 
zuidwesten wind is de verwachting dat we niet veel zullen vangen vanddag.
Tot laat in de middag hadden we slecht een twintigtal vogels gevangen. Een Havik rausde echter door het terrein wat 
direct een verdubbeling en ook de eerste Bladkoning van dit jaar opleverde. In de middag hing er weer een Appelvink in 
de netten, nu in het net over de Ebelbrug. Er vliegt een groepje van acht stuks rond in het terrein waarvan we er nu vijf 
van hebben gevangen. De laatste vangst en controle was een Houtsnip. Verder was het aantal Kleine Barmsijsen 
opvallend. Met een totaal van 54 eindigden we de dag, 34 geringd en 20 controles. 

Groet,
Wim en Ardie

Van tot: Aanwezig:

donderdag 24 september 2020Nieuw: Nieuw geringde 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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moeten plukken. Ik hoop dat dit morgen ook zo blijft.
Deze afgelopen week was bijzonder geslaagd, voldoende vogels met leuke soorten als Beflijster, Bladko
ning en Appelvink.
Morgen weer op huis aan om over veertien dagen met Ardie de volgende ringweek te hebben. Ik kijk er 
nu al naar uit.
Wim

Week 40

Zaterdag 26 september 2020
De dag die rustig begon
Bij het lopen van de eerste ronde is 
het windstil. De wind zou naar noord 
draaien maar er is zelfs totaal geen 
wind. De netten hangen lobbig naar 
beneden, afgezet met dauwdruppels 
die als parels je tegemoet schitteren. 
Zwartkoppen en Roodborsten is al 
wat het geeft in deze ronde. In de 
vervolgronde Heggenmussen en een 
Waterral.
Om 12:00 wordt de ringtang op tradi

tionele wijze overhandigd aan de volgende groep. 
Wim verlaat het eiland met de 13:30 boot, en word 
afgewisseld door het Groningse team Sylvia de 
Vries en Raymond Klaassen. Later in de avond sluit 
Roeland Bom (NIOZ) nog aan om een paar dagen 
te assisteren. In de middag krijgen we nog wat 
aanloop van Christiaan Both (RUG) en vriend Ron, 
en later kennissen Peter en Marlie Alblas. Peter, 
zangvogelringer in Maastricht, kan direct even een 
helpende hand toesteken op het moment dat er 
een pittige bui overtrekt.

Dagvangst van 26 09 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Fitis 1 1
Heggemus 134 35
Kleine barmsijs 213 15
Koolmees 2 2
Koperwiek 2 2
Pimpelmees 5 5
Rietgors 1 1
Roodborst 18 18
Staartmees 1 1
Tjiftjaf 12 3
Vink 3 3
Waterral 2 2
Winterkoning 11 2
Zanglijster 8 8
Zwartkop 25 7

Totaal: 92 13

Aantal soorten: 15

Dagverslag

105

7:45 20:00 Wim, André, Sylvia en Raymond.

De dag die rustig begon

Bij het lopen van de eerste ronde is het windstil. De wind zou naar noord draaien maar er is zelfs totaal geen wind. De 
netten hangen lobbig naar beneden, afgezet met dauwdruppels die als parels je tegemoet schitteren. Zwartkoppen en 
Roodborsten is al wat het geeft in deze ronde. In de vervolgronde Heggenmussen en een Waterral.

Om 12:00 wordt de ringtang op traditionele wijze overhandigd aan de volgende groep. Wim verlaat het eiland met de 
13:30 boot, en word afgewisseld door het Groningse team Sylvia en Raymond. Later in de avond sluit Roeland nog aan.

In de middag krijgen we nog wat aanloop van Christiaan en Ron, en later Peter en Marlie. Peter kan direct even een 
helpende hand toesteken op het moment dat er een pittige bui overtrek.

In de loop van de middagdag wordt het onstuimiger. Een vanuit Duitsland overtrekkende depressie zorgt voor een 
toenemende wind en in de namiddag regent het kortstondig en ook wel hardachtig. Een en ander heeft tot gevolg dat er 
een petite arrivé is van Heggenmussen, Roodborsten en Kleine Barmsijsen. De laatste vangst van de dag is een Waterral 
in het net, waarmee het totaal op 105 vogels komt. Vannacht gaat het behoorlijk hard waaien, dus een deel van de netten 
hebben we maar gesloten om blad en schade te voorkomen.

Groet van Sylvia, Raymond, Roeland en Andre

Van tot: Aanwezig:

zaterdag 26 september 2020Nieuw: Nieuw geringde 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 de loop van de middag wordt het onstuimiger. Een vanuit Duitsland overtrekkende depressie zorgt 
voor een toenemende wind en in de namiddag regent het kortstondig en ook wel hard.
Een en ander heeft tot gevolg dat er een ‘petite arrivée’ is van Heggenmussen, Roodborsten en Kleine 
Barmsijzen.
De laatste vangst van de dag is een Waterral in het net, waarmee het totaal op 105 vogels komt. Van
nacht gaat het behoorlijk hard waaien, dus een deel van de netten hebben we maar gesloten om blad en 
schade te voorkomen.
Sylvia, Raymond, Roeland en André

Zondag 27 september 2020
Geen stilte na de storm
Afgelopen nacht heeft het gestormd 
in het Glop, en daarom hadden we di
verse secties gesloten. Vanochtend 
besloten we daarom net iets eerder 
op te staan om die secties weer open 
te schuiven. Onze verwachtingen wa
ren laag gespannen, immers, in zo’n 
onstuimige nacht zal er wel geen trek 
zijn en dus ook geen aankomst.
Wel was duidelijk dat het weer gedu
rende de dag beter zou worden, dus 
hadden we ingesteld op een rustig 
begin en dan hopelijk toenemende 
vangsten. Ook zouden we wel na het 
openschuiven van de netten ontbij
ten, er zou immers geen aankomst 
zijn. De dag liep echter geheel an
ders...
Direct bij het openen van de netten, 
waarbij het droog en windstil was, 

waren er vogels in het terrein. Diverse netten die 
we niet gesloten hadden zaten vol met blaadjes, 
die we er ijverig uit begonnen te pulken, maar al 
snel bleek dat er dusdanig veel vogels in de netten 
vlogen dat we andere prioriteiten moesten stellen. 
Een ander veeg teken van hogere aantallen dan 
verwacht was het feit dat de zakjes halverwege op 
waren – te weinig meegenomen.
Bij het teruglopen bleek de bossectie die we net 
geopend hadden vol te hangen met Roodborsten. 
OK, even schakelen – er is aankomst en er zijn veel 
vogels om te ringen. Het eerste rondje was direct 
een klapper met 66 vogels, wat voor hier veel is. 

Dagvangst van 27 09 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Beflijster 1 1
Bladkoninkje 3 3
Bonte vliegenvanger 1 1
Fitis 3 3
Grote Goudvink 1 1
Heggemus 222 1 25
Kleine barmsijs 17 8
Koolmees 1 2 3
Koperwiek 9 9
Merel 1 1
Pimpelmees 8 8
Roodborst 5118 123
Sijs 11 2
Tjiftjaf 16 16
Tuinfluiter 3 3
Vink 6 6
Winterkoning 41 5
Zanglijster 19 19
Zwartkop 6 6

Totaal: 217 23

Aantal soorten: 19

Dagverslag

2 1 243

7:00 20:00 Sylvia, Roeland, Peter (deel vd dag), Raymond

Geen stilte na de storm

Afgelopen nacht heeft het gestormd op het Glop, en daarom hadden we diverse secties gesloten. Vanochtend besloten 
we daarom net iets eerder op te staan om die sectie weer open te schuiven. Onze verwachtingen waren laag gespannen, 
immers, in zo'n onstuimige nacht zal er wel geen trek zijn en dus ook geen aankomst. Wel was duidelijk dat het weer 
gedurende de dag beter zou worden, dus hadden we ingesteld op een rustig begin en dan hopelijk toenemende vangsten. 
Ook zouden we wel na het openschuiven van de netten ontbijten, immers zou er geen aankomst zijn. De dag liep echter 
geheel anders…

Direct bij het openen van de netten, waarbij het droog en windstil was, waren er vogels in het terrein. Diverse netten die 
we niet gesloten hadden zeten vol met blaadjes, die we er ijverig uit begonnen te pulken, maar al snel bleek dat er 
dusdanig veel vogels in de netten vlogen dat we andere prioriteiten moesten stellen. Een ander veeg teken van hogere 
aantallen dan verwacht was het feit dat de zakjes halverwege op waren - te weinig meegenomen. Bij het teruglopen bleek 
de bossectie die we net geopend hadden vol te hangen met Roodborsten. Ok, even schakelen - er is aankomst en er zijn 
veel vogels om te ringen. Het eerste rondje was direct een klappen met 66 vogels, wat voor hier veel is. Daarbij een 
schitterende Beflijster en een Bladkoning.

De rest van de dag bleven de vogels komen, alleen in de late namiddag liepen we kleine rondjes met maar 5 vogels. 
Naast Roodborsten opvallend veel Heggenmussen. Toen we eindelijk tijd hadden gevonden de netten bladvrij te maken, 
en ook alles open hadden, kwam welkome hulp in de persoon van Peter Alblas aanlopen. Die kon meteen aan de bak en 
heeft steeds rondjes meegelopen, zodat we de constante stroom aan vogels goed konden verwerken. Peter wist nog 
twee leuke dingen in zijn speciale oranje zakje te stoppen, een Bladkoning (de derde van de dag) een een juveniele 
Heggenmus met een blinkende Zool Museum Denmark ring!

Maar misschien wel de mooiste vangst van de dag was een knoepert van een Goudvink uit net 5. Met een vleugel van 94 
mm niet de in Nederland broedende nominaat maar een Noordelijke Noordse of Grote Goudvink. Die worden hier op 
Schier wel vaker gevangen (het was de 98ste) maar nog nooit zo vroeg (vroegste ooit 10 oktober; eigenlijk een soort van 
eind oktober begin november), en de laatste was al weer 5 jaar geleden (2015). Wat een monster van een beest, 
geweldig om een keer van dichtbij te aanschouwen.

Van tot: Aanwezig:

zondag 27 september 2020Nieuw: Nieuw geringde 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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Daarbij een schitterende Beflijster en een Bladkoning.
De rest van de dag bleven de vogels komen, alleen in de late namiddag liepen we kleine rondjes met 
maar vijf vogels. Naast Roodborsten opvallend veel Heggenmussen.
Toen we eindelijk tijd hadden gevonden de netten bladvrij te maken, en ook alles open hadden, kwam 
welkome hulp in de persoon van Peter Alblas aanlopen. Die kon meteen aan de bak en heeft steeds rond
jes meegelopen, zodat we de constante stroom aan vogels goed konden verwerken.
Peter wist nog twee leuke dingen in zijn speciale oranje zakje te stoppen, een Bladkoning (de derde van 
de dag) een een juveniele Heggenmus met een blinkende ring van Zoöl Museum Denmark!
Maar misschien wel de mooiste vangst van de dag was een knoepert van een Goudvink uit net 5. Met een 
vleugel van 94 mm niet de in Nederland broedende nominaat maar een noordelijke Noordse of Grote 
Goudvink. Die worden hier op Schier wel vaker gevangen (het was de 98e) maar nog nooit zo vroeg 
(vroegste ooit 10 oktober; eigenlijk een soort van eind oktober begin november), en de laatste was al 
weer 5 jaar geleden (2015). Wat een monster van een beest, geweldig om een keer van dichtbij te aan
schouwen.
Ook in de avond was het nog even aanpoten met wat Koperwieken en Zanglijsters die in het terrein 
wilde gaan slapen. Ook was het ondertussen zachtjes aan het miezeren dus liepen we rondjes achter 
elkaar om de vogels droog weg te krijgen. Het totaal van de dag eindigde op 243 vogels, waarvan 123 
Roodborsten.
Vannacht passeren er eerst weer een paar buien, dus je zou kunnen verwachten dat er vannacht niet 
gevlogen wordt en er morgenvroeg geen grote aankomst is. Echter, het zou zomaar een herhaling van 
zetten kunnen zijn en ook morgenvroeg storm kunnen lopen. Met die spannende gedachte kijken we uit 
naar het eerste rondje morgenvroeg.
Sylvia, Roeland, Peter en Raymond

Maandag 28 september 2020
Hoge verwachtingen, nog hogere 
aantallen
Na gisteren, een dag waarin het Groe
ne Glop rood kleurde van de Roodbor
sten, waren de verwachtingen hoog 
gespannen voor wat deze ochtend 
brengen zou. Nou... de verwachtingen 
werden ruimschoots overtroffen. Niet 
alleen was er duidelijke aankomst van 
nog meer ongeringde Roodborsten, 
ook de Heggenmussen lieten zich niet 
kennen.
Het werd in de middag nog even 
spannend welk van deze twee soor
ten de dag zou afsluiten als winnaar 
qua aantal individuen, maar de Rood
borsten lieten zich met nog een extra 
eindsprint in de avond duidelijk tot 
overwinnaars kronen (Roodborsten 
147  Heggenmussen 83).

Dagvangst van 28 09 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Bladkoninkje 5 5
Fitis 8 8
Gekraagde roodstaart 3 3
Goudhaantje 5 5
Grasmus 1 1
Heggemus 280 1 83
Keep 3 3
Kleine barmsijs 1 1
Kleine karekiet 2 2
Koolmees 2 2
Koperwiek 14 5
Pimpelmees 2 2
Rietgors 1 1
Roodborst 11136 147
Tjiftjaf 123 24
Tuinfluiter 2 2
Vink 5 5
Zanglijster 19 19
Zwarte roodstaart 1 1
Zwartkop 113 14

Totaal: 314 18

Aantal soorten: 20

Dagverslag

1 333

7:30 20:00 André, Henk, Raymond, Roeland, Sylvia

Hoge verwachtingen, nog hogere aantallen

Na gisteren, een dag waarin het groene glop rood kleurde van de Roodborsten, waren de verwachtingen hoog gespannen 
voor wat deze ochtend brengen zou. Nou… de verwachtingen werden ruimschoots overtroffen. Niet alleen was er 
duidelijke aankomst van nog meer ongeringde Roodborsten, ook de Heggenmussen lieten zich niet kennen. Het werd in 
de middag nog even spannend welk van deze twee soorten de dag zou afsluiten als winnaar qua aantal individuen, maar 
de Roodborsten lieten zich met nog een extra eindsprint in de avond duidelijk overwinnaar kronen (Roodborsten 147 - 
Heggenmussen 83). 

Naast bovengenoemde soorten werden er echter nog veel meer soorten verwelkomd op het glop. Zo werden zowel 
Gekraagde als Zwarte Roodstaart geringd en konden we na drie Bladkoningen gisteren, er vandaag nog eens vijf nieuwe 
bewonderen.

De meest bijzondere vogel van de dag was toch wel een Fitis… niet een grauwe of groene, maar één die geheel lichtgrijs 
was met een witte wenkbrauwtreep. Ook de poten en snavel ontbeerden elke kleur. Waarschijnlijk gaat het om de 
ondersoort acredula die uit het hoge noorden komt (Norwegen, Zweden, Ruslans, West-Siberië). 

Met de eindteller op 333 vogels zijn we inmiddels zo tevreden dat de rest van de week alleen maar bonus is. 

Groeten,
André (vanaf de middag), Henk (vanaf de middag), Raymond, Roeland, Sylvia

Van tot: Aanwezig:

maandag 28 september 2020Nieuw: Nieuw geringde 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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Naast bovengenoemde soorten werden er echter nog veel meer soorten verwelkomd. Zo werden zowel 
Gekraagde als Zwarte Roodstaart geringd en konden we na drie Bladkoningen gisteren, er vandaag nog 
eens vijf nieuwe bewonderen.
De meest bijzondere vogel van de dag was toch wel een Fitis... niet een grauwe of groene, maar één die 
geheel lichtgrijs was met een witte wenkbrauwstreep. Ook de poten en snavel ontbeerden elke kleur. 
Waarschijnlijk gaat het om de ondersoort P t acredula die uit het hoge noorden komt (Noorwegen, Zwe
den, Rusland, of zelfs WestSiberië).
Met de eindteller op 333 vogels zijn we inmiddels zo tevreden dat de rest van de week alleen maar bonus 
is.
Groeten van André Duiven (vanaf de middag), Henk Klaassen (vanaf de middag), Raymond, Roeland en 
Sylvia

Dinsdag 29 september 2020
Weer een dag met hoge aantallen
Toen we opstonden was het droog. Er 
lag een buienfront ten westen van 
Schiermonnikoog dat langzaam naar 
het oosten dreef. De vogels waren er 
ook, en kwamen in behoorlijke aan
tallen voor de bui naar beneden. De 
eerste twee rondjes leverden dan ook 
97 vogels op, vooral Roodborsten en 
Heggenmussen. We spreken over een 
eerste klap die een daalder waard is.
Ondertussen was het licht gaan mie
zeren en later passeerde het buien
front. De vangsten zakten toen in, en 
door continu rondjes te lopen haalden 
we steeds kleine aantallen vogels 
droog naar binnen. Het grootste pro
bleem dat we hadden was dat de zak

Dagvangst van 29 09 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Bladkoning 14 5
Boompieper 2 2
Fitis 15 6
Gekraagde roodstaart 2 2
Goudhaan 18 18
Heggenmus 997 11 108
Keep 1 1
Kleine barmsijs 1 1
Merel 2 2
Pimpelmees 32 5
Roodborst 1597 112
Sijs 1 1
Tjiftjaf 111 12
Vink 12 12
Winterkoning 11 2
Zanglijster 17 17
Zwartkop 28 10

Totaal: 278 36

Aantal soorten: 17

Dagverslag

1 1 316

7:30 20:30 Sylvia, Raymond, Henk, Marcel (middag), Roeland (ochetnd), André D.

Weer een dag met hoge aantallen

Toen we opstonden was het droog. Er lag een buienfront ten westen van Schiermonnikoog dat langzaam naar het oosten 
dreef. De vogels waren er ook, en kwamen in behoorlijke aantallen voor de bui naar beneden. De eerste twee rondjes 
leverden dan ook 97 vogels op, vooral Roodborsten en Heggenmussen. We spreken over een eerste klap die een daalder 
waard is. Ondertussen was het licht gaan miezeren en later passeerde het buienfront. De vangsten zakten toen in, en 
door continue rondjes te lopen haalden we steeds kleine aantallen vogels droog naar binnen. Het grootste probleem dat 
we hadden was dat de zakjes langzaam nat werden, te nat om vogels in te vervoeren. Gelukkig bracht de wasdroger 
uitkomst…

Net als gisteren werden de vangsten gedomineerd door Roodborsten en Heggemussen. De Heggenmus wist vandaag, in 
ieder geval wat betreft de nieuw geringde vogels, de Roodborst te verslaan. Opvallend was het hoge aandeel adulte 
vogels in de vangsten, met 11% adulten onder de Roodborsten en zelfs 39% onder de Heggenmussen. Opvallend is dat 
bij eerdere 'falls' het aandeel adulten onder Heggenmussen hoog is. Zo werden er op 27 en 28 september 2010 
maarliefst 256 en 206 Heggenmussen gevangen (baas boven baas) met 34 en 30% adulten.
Een interessant patroon dat nog eens een nadere analyse behoeft. De 108 en 83 gevangen Heggenmussen vandaag en 
gisteren waren de 5de en 8ste beste Heggenmussen dag ooit voor Schiermonnikoog. Het laatste dat over de interessante 
Heggenmus te melden is is dat er vandaag wederom een exemplaar met een Deense ring gevangen werd. Een adulte 
vogel deze keer (zie het rode oog op de foto).

De roodborsten- en heggenmussenpulp werd onderbroken door een enkele Gekraagde Roodstaart, een Keep, 5 
Bladkoningen (waarvan 1 eigen terugvangst) en twee Boompiepers. Allemaal voer voor verenstudie.

Roeland verliet in de middag het eiland. We danken hem voor de extra handjes bij de netten die op deze soms wat 
hectische dagen goud waard zijn. Ondertussen is ook Marcel gearriveerd die in de middag zijn beste beentje voorzette. 
Met dit team kunnen we morgen nog wel weer een grote bult vogels aan, we gaan zien wat er op ons af komt vliegen!

Groet vanuit het Glop, Sylvia, Roeland, Marcel, Henk, Andre en Raymond

Van tot: Aanwezig:

dinsdag 29 september 2020Nieuw: Nieuw geringde 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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jes langzaam nat werden, te nat om vogels in te vervoeren. Gelukkig bracht de wasdroger uitkomst...
Net als gisteren werden de vangsten gedomineerd door Roodborsten en Heggemussen. De Heggenmus 
wist vandaag, in ieder geval wat betreft de nieuw geringde vogels, de Roodborst te verslaan.
Opvallend was het hoge aandeel adulte vogels in de vangsten, met 11% adulten onder de Roodborsten 
en zelfs 39% onder de Heggenmussen. Opvallend is dat bij eerdere ‘falls’ het aandeel adulten onder Heg
genmussen hoog is. Zo werden er op 27 en 28 september 2010 maar liefst 256 en 206 Heggenmussen 
gevangen (baas boven baas) met 34 en 30% adulten.
Een interessant patroon dat nog eens een nadere analyse behoeft. De 108 en 83 gevangen Heggenmus
sen vandaag en gisteren waren de vijfde en achtste beste Heggenmussendag ooit voor Schiermonnikoog. 
Het laatste dat over de interessante Heggenmus te melden is, is dat er vandaag wederom een exem
plaar met een Deense ring gevangen werd. Een adulte vogel deze keer (zie het roodbruine oog op de 
foto).
De ‘Roodborsten en Heggenmussenpulp’ werd onderbroken door een enkele Gekraagde Roodstaart, een 
Keep, weer vijf Bladkoningen (waarvan een eigen terugvangst) en twee Boompiepers. Allemaal voer 
voor verenstudie.
Roeland verliet in de middag het eiland. We danken hem voor de extra handjes bij de netten die op deze 
soms wat hectische dagen goud waard zijn. Ondertussen is ook Marcel Sandifort gearriveerd die in de 
middag zijn beste beentje voorzette.
Met dit team kunnen we morgen nog wel weer een grote bult vogels aan, we gaan zien wat er op ons af 
komt vliegen!
Sylvia, Roeland, Marcel, Henk, André en Raymond

Woensdag 30 september 2020
Een normalere septemberdag
De ochtendronde maakte duidelijk 
dat er weinig vogels in het terrein 
achtergebleven waren, blijkbaar zijn 
er veel vogels vertrokken en zijn deze 
niet door nieuwe vogels aangevuld. 
Er is ook veel minder vogelactiviteit in 
het gebied waar te nemen.
De gehele dag druppelen de vangsten 
een beetje door met soms een kort
stondige opleving en vaak kleine 
rondjes van minder dan tien vogels.
Kortom, we hebben veel tijd om op de 
gevangen vogels te studeren. Dat le
vert leuke discussies op over de leef
tijdsbepaling bij Zwartkop, Tjiftjaf en 
Zwarte Roodstaart. Naar Heggen
mussen kijken we wat minder want 
we zijn even heggenmussenmoe. Dat 
komt wel weer.
Vandaag vangen we wat meer Zwart
koppen, een vogel die de afgelopen 

Dagvangst van 30 09 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Bladkoning 1 1
Fitis 1 1
Gekraagde roodstaart 11 2
Goudhaan 8 8
Heggenmus 526 31
Koolmees 3 1 4
Merel 2 2
Pimpelmees 11 2
Rietgors 1 1
Roodborst 527 32
Sijs 1 1
Staartmees 6 6
Tjiftjaf 110 11
Vink 7 7
Winterkoning 21 3
Zanglijster 14 14
Zwarte roodstaart 1 1
Zwartkop 223 25

Totaal: 130 21

Aantal soorten: 18

Dagverslag

1 152

7:30 20:00 RK, SdV, MS, HK, AD (ochtend)

Een normalere septemberdag

De ochtendronde maakte duidelijk dat er weinig vogels in het terrein achtergebleven waren, blijkbaar zijn er veel vogels 
vertrokken en zijn deze niet door nieuwe vogels aangevuld. Er is ook veel minder vogelactiviteit in het gebied waar te 
nemen. De gehele dag druppelen de vangsten een beetje door met soms een kortstondige opleving en vaak kleine 
rondjes van minder dan 10 vogels. Kortom, we hebben veel tijd om op de gevangen vogels te studeren. Dat levert leuke 
discussies op over de leeftijdsbepaling bij Zwartkop, Tjiftjaf en Zwarte Roodstaart. Naar Heggenmussen kijken we wat 
minder wat we zijn even heggenmussenmoe. Dat komt wel weer.

Vandaag vangen we wat meer Zwartkoppen, een vogel die de afgelopen dagen opvallend weinig gevangen werd. Ook 
meldden zich steeds meer Goudhanen zich bij de ringtafel. Misschien gaat dat nog een 'tweede golf' gaat opleveren.

De middag werd ontsiert door wat miezer en buien, wat en negatief effect op de vangsten had. Desalniettemin eindigden 
we met 152 gevangen vogels, nog steeds een heel respectabel aantal voor deze ringplek.

Groet vanuit het Glop,
Sylvia, Henk, Marcel, Andre en Raymond

Van tot: Aanwezig:

woensdag 30 september 2020Nieuw: Nieuw geringde 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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dagen opvallend weinig gevangen werd. Ook meldden zich steeds meer Goudhanen bij de ringtafel. Mis
schien gaat dat nog een ‘tweede golf’ opleveren.
De middag werd ontsierd door wat miezer en buien, wat een negatief effect op de vangsten had. Desal
niettemin eindigden we met 152 gevangen vogels, nog steeds een heel respectabel aantal voor deze 
ringplek.
Sylvia, Henk, Marcel, André en Raymond

Donderdag 1 oktober 2020
De ochtend begon met een buienfront 
ten westen van Schiermonnikoog. De 
wind was geruimd naar het oosten. 
Veel vogels leverde deze op zich 
spannende weerssituatie niet op. 
Blijkbaar lagen we vandaag niet in de 
landingszone.
Het meest vingen we vandaag Rood
borsten, hoewel de Zwartkop haar 
op de hielen zat. De Zwartkop laat 
sowieso een stijgende lijn zien de 
laatste dagen, dus het zou morgen 
wel eens een zwartkoppendagje kun
nen worden.
In de middag passeerde een buien
front, wat ons noopte veel te lopen.
Benoemingswaardige vangsten wa
ren twee Vuurgoudhanen (tegen 
geen enkele Goudhaan), een eigen 
Bladkoning terug, zowaar een Waterral in een kooi, en – in het afsluitende slapersrondje – een Boompie
per. Het totaal van de dag passeerde toch weer de honderd vangsten.
Sylvia, Marcel, Henk, André en Raymond

Dagvangst van 01 10 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Bladkoning 1 1
Boompieper 1 1
Fitis 11 2
Gekraagde roodstaart 1 1
Heggenmus 65 11
Koolmees 1 1 2
Merel 1 1
Roodborst 437 41
Sijs 2 2
Tjiftjaf 1 1
Tuinfluiter 1 1
Vink 3 3
Vuurgoudhaan 2 2
Waterral 1 1
Winterkoning 1 1
Zanglijster 8 8
Zwartkop 134 35

Totaal: 99 14

Aantal soorten: 17

Dagverslag

1 114

7:30 20:00 Sylvia, Marcel, Henk, Andre, Raymond

De ochtend begon met een buienfront ten westen van Schiermonnikoog. De wind was geruimd naar het oosten. Veel 
vogels leverde deze op zich spannende weerssituatie niet op. Blijkbaar lagen we vandaag niet in de landingszone. Het 
meest vingen we vandaag Roodborsten, hoewel de Zwartkop haar op de hielen zat. De Zwartkop laat sowieso een 
stijgende lijn zien de laatste dagen, dus het zou morgen wel eens een zwartkoppendagje kunnen worden.

In de middag passeerde een buienfront, wat ons noopte veel te lopen. Benoemingswaardige vangsten waren twee 
Vuurgoudhanen (tegen geen enkele Goudhaan), een eigen Bladkoning terug, zowaar een Waterral in een kooi, en, in het 
afsluitende slapersrondje, een Boompieper. Het totaal van de dag passeerde toch weer de 100 vangsten.

Groet uit het Glop,
Sylvia, Marcel, Henk, Andre en Raymond

Van tot: Aanwezig:

donderdag 1 oktober 2020Nieuw: Nieuw geringde 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 2 oktober 2020
Mooie vangdag in oktober
Vandaag een prima vangdag gehad 
die met bedauwde netten begon en 
met wind eindigde. De Zwartkop heeft 
het meest zijn best gedaan en mag 
daarom de daglijst aanvoeren. Twee 
Bladkoningen passeerden de ringta
fel, maar er zullen er meer aanwezig 
zijn geweest getuige de vlijtig roe
pende vogels door het terrein heen.
Ook de Waterrallen lieten van zich 
spreken, met diverse roepende en 
overstekende vogels in het vangter
rein, waarvan we er zes van een ring 
mochten voorzien. De rallenkooi 
naast de Ebelbrug bleek nog hele
maal niet vangklaar te zijn, daar heb
ben we ons in de middag maar eens 
op gestort. Morgen verwachten we 
daar dan ook rallen te vangen.
Voor de rest hebben we hard gestudeerd op de handkenmerken met de boeken op tafel en de websites 
op de computer. Leuk om bijvoorbeeld weer eens in de Sijzen te duiken, we vingen onder andere twee 
mooie adulte vogels. Ook een Rietgors was voer voor discussie. Maar ook op de Tjiftjaffen raken we zeker 
niet uitgekeken.

Dit was voor ons alweer de laatste volle vangdag. Morgen hebben we eerst een certificeringsbijeenkomt 
voor ringers, en daarna nemen Wil Gerritse en zijn team het over.
We hebben een prachtige vangweek mogen beleven, met in het begin hoge aantallen vogels. Ook de 
diversiteit aan soorten was geweldig.
We wensen Wil een goede week met mooie vangsten toe!!
Sylvia, Marcel, Henk, André en Raymond

Dagvangst van 02 10 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Bladkoning 2 2
Goudhaan 1 1
Heggenmus 313 16
Koolmees 1 1
Koperwiek 1 1
Merel 6 6
Pimpelmees 2 2
Rietgors 1 1
Roodborst 811 19
Sijs 8 8
Staartmees 11 2
Tjiftjaf 16 7
Vink 5 5
Waterral 6 6
Winterkoning 1 1
Zanglijster 9 9
Zwartkop 133 34

Totaal: 103 18

Aantal soorten: 17

Dagverslag

121

7:30 20:00 SdV, MS, HK, Andre, RK

Mooie vangdag in oktober

Vandaag een prima vangdag gehad die met bedauwde netten begon en met wind eindigde. De Zwartkop heeft het meest 
zijn best gedaan en mag daarom de daglijst aanvoeren. Twee Bladkoningen passeerden de ringtafel, maar er zullen er 
meer aanwezig zijn geweest getuige de vlijtig roepende vogels door het terrein heen.

Ook de Waterrallen lieten van zich spreken, met diverse roepende en overstekende vogels in het vangterein, waarvan we 
er 6 van een ring mochten voorzien. De rallenkooi naast Ebel's bruggetje bleek nog helemaal niet vangklaar te zijn, daar 
hebben we ons in de middag maar eens op gestort. Morgen verwachten we daar dan ook rallen te vangen.

Voor de rest hebben we hard gestudeerd op de handkenmerken met de boeken op tafel en de websites op de computer. 
Leuk om bijvoorbeeld weer eens in de Sijzen te duiken, we vingen oa twee mooie adulte vogels. Ook een Rietgors was 
voer voor discussie. Maar zeker ook de Tjiftjaffen raken we niet op uitgekeken.

Dit was voor ons al weer de laatste volle vangdag. Morgen hebben we eerst een certificeringsbijeenkomt voor ringers, en 
daarna nemen Wil Gerritse en zijn mensen het over. We hebben een prachtige vangweek mogen beleven, met in het 
begin hoge aantallen vogels. Ook de diversiteit aan vogels was geweldig.

We wensen Wil een goede week met mooie vangsten toe!!

Groet,

Sylvia, Marcel, Henk, Andre en Raymond

Van tot: Aanwezig:

vrijdag 2 oktober 2020Nieuw: Nieuw geringde 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 41

Zaterdag 3 oktober 2020
Vliegende start
De dag begon zeer winderig, maar 
toch belandden voldoende vogels in 
de netten om de ringers die voor de 
certificering op bezoek waren te be
dienen. We konden een mooi pallet 
aan soorten laten rondgaan, waar
mee de certificering zeker geslaagd 
was.
Naast de blik op de vogels zelf is dan 
ook het napraten over wat iedereen 
‘thuis’ doet minstens zo leuk.
Rond 13:00 uur vond de overdracht 
plaats en werd het Glop bezet door 
Anton Koot, Henk Dommerholt en Wil 
Gerritse.
De vangsten gingen gelukkig gestaag 
door zodat we de dag konden afsluiten met 103 verse en 18 terugvangsten. Er werd maar weinig zicht
bare trek waargenomen.
In de avondschemering trok er nog een forse bui over en dat front zal in de loop van de nacht ons land 
verlaten. Benieuwd wat dat morgen gaat opleveren.
Wil

Zondag 4 oktober 2020
Blauwe schicht
Vanwege de te verwachten flinke 
wind zijn de hijsnetten gestreken en 
de rallendisco pas om 2:00 uur ge
start. Bij de eerste ronde bleek het 
best mee te vallen met de wind en zo 
ook met de blaadjes en de elzenprop
pen.
Vanaf 9:00 uur zijn beide hijsnetten 
weer omhoog gedaan, maar net Y on
geveer driekwart vanwege een zwie
pende tak. Ardie is nog even op de 
koffie geweest en even later Barbara 
die voor het eerst sinds de corona
uitbraak weer op het eiland was. Ze 
viel met de neus in de boter toen ze 
eindelijk de kans kreeg een gevangen 
Kleine Vliegenvanger te zien.
De vangsten liepen redelijk goed door 
maar in de namiddag zakte de aan
tallen en ging het harder waaien (of 

andersom) en dat resulteerde in veel meer elzenproppen, vooral 
in het net bij het Ebelbruggetje. Zo veel dat overwogen werd dat 
net te sluiten, maar ja, het is toch de beste plek voor een IJsvo
gel. Dat overwegende vloog er tijdens het ontproppen een IJsvo
gel in en vanwege de wet op de kansberekening werd daarna 
alsnog besloten het net tijdelijk weg te halen.
Op verzoek van Henk zijn er een paar bramenstruiken gesnoeid. 
Gisteren is de Solar Powered Animal en Bird repeller (merk Milli
ze) aangekomen. Deze opgeladen en afgesteld op een Felix en 
geplaatst bij de overgang 6/7.

Dagvangst van 03 10 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Bladkoning 1 1
Fitis 22 4
Goudhaan 5 5
Heggenmus 15 1 7
Kleine barmsijs 4 4
Kleine karekiet 1 1
Koperwiek 1 1
Pimpelmees 3 3
Roodborst 414 18
Sijs 21 21
Tjiftjaf 1 1
Vink 117 18
Vuurgoudhaan 1 1
Winterkoning 1 1
Zanglijster 132 33
Zwartkop 622 29

Totaal: 127 19

Aantal soorten: 16

Dagverslag

1 148

7:30 SdV, MS, HK, RK, afgewisseld door WG

De dag begon zeer winderig, maar toch voldoende vogels in de netten om de ringers die voor de certificering op bezoek 
waren te bedienen. We konden een mooi pallet aan soorten laten rondgaan, waarmee de certificering zeker geslaagd 
was. Naast de blik op de vogels zelf is dan ook het napraten over wat iedereen 'thuis' doet minstens zo leuk.
Rond 1 uur vond de overdracht plaats en werd het Glop bezet door Anton Koot, Henk Dommerholt en ondergetekende.
De vangsten gingen gelukkig gestaag door zodat we de dag konden afsluiten met 112 verse en 13 terugvangsten. Er 
werd maar weinig zichtbare trek waargenomen. In de avondschemering trok er nog een forse bui over en dat front zal in 
de loop van de nacht ons land verlaten. Benieuwd wat dat morgen gaat opleveren.

Van tot: Aanwezig:

zondag 11 oktober 2020Nieuw: Nieuw geringde 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 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Bladkoning 1 1
Goudhaan 5 5
Heggenmus 49 13
IJsvogel 1 1
Kleine karekiet 1 1
Kleine vliegenvanger 1 1
Koperwiek 2 2
Merel 2 2
Putter 2 2
Roodborst 38 11
Sijs 15 6
Staartmees 1 1
Tjiftjaf 11 2
Tuinfluiter 1 1
Vernietigd 1
Vink 5 5
Winterkoning 2 2
Zanglijster 9 9
Zwartkop 326 29

Totaal: 78 16

Aantal soorten: 19

Dagverslag

95

7:30 Wil, Anton en Henk

Vanwege de te verwachten flinke wind de hijsnetten gestreken en het rallenknallen pas om 02 uur gestart. Bij de eerste 
ronde bleek het best mee te vallen met de wind en zo ook met de blaadjes en de elzenproppen. Vanaf 9 uur beiden weer 
omhoog gedaan, maar y ongeveer driekwart vanwege een zwiepende tak. Ardie nog even op de koffie geweest en even 
later Barbera die voor het eerst sinds de corona weer op het eiland was. Ze viel met de neus in de boter toen ze eindelijk 
de kans kreeg een gevangen Kleine vliegenvanger te zien.
De vangsten liepen redlijk goed door maar in de namiddag zakte de aantallen en ging het harder waaien (of andersom) 
en dat resulteerde in veel meer proppen vooral in het net bij het Ebelbruggetje. Zoveel dat overwogen werd dat net te 
sluiten, maar ja, het is toch de beste plek voor een IJsvogel. Dat overwgende vloog er tijdens het ontproppen een 
IJsvogel in en vanwege de wet op de kansberekening daarna alsnog besloten het net op te nemen.
Op verzoek van Henk zijn er een paar bramenstruiken gesnoeid. Gisteren is de Solar Powered Animal en Bird repeller 
(merk Millize) aangekomen. Deze opgeladen en afgesteldop een Felix en geplaatst  bij de overgang 6/7.
Erg weinig trek waargenomen, een keer een Havik boven het terrein en tweemaal een GGK. Bij de paardenweidjes bij het 
dorp wel veel vinken. Wel tweemaal een ral oop het pad zien oversteken, nog geen gehoord. Waterstand nog veel te laag.

Van tot: Aanwezig:

zondag 11 oktober 2020Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

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

Totaal:alle vangsten van deze soort
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Erg weinig trek waargenomen, een keer een Havik boven het terrein en tweemaal een Grote Gele Kwik
staart. Bij de paardenweitjes bij het dorp zaten wel veel vinken. Wel tweemaal een ral op het pad zien 
oversteken, nog geen gehoord. Waterstand nog veel te laag.
Wil

Maandag 5 oktober 2020
Echte herfstdag
De wind was milder dan gisteren en 
dat was aan de blaadjes ook goed te 
merken.
Tijdens de eerste ronde (met 24 vo
gels) op drie plaatsen Bladkoningen 
gehoord. Verder in het Glop en in de 
lucht zeer weinig vogelactiviteit. Bei
de hijsnetten weer driekwart omhoog 
en dat leverde in de loop van de mor
gen in hijsnet Y een respectabel aan
tal blaadjes op.
Een filmpje van de IJsvogel met 
draaiende nek is doorgestuurd naar 
Vroege Vogels. Dit vrij onbekende 
verschijnsel wordt vast uitgezonden.
Rond de middag trok de wind sterk 
aan en werd hijsnet Y weer gesloten. 
In de namiddag werd aanvankelijk 
een sterk regenfront voorspeld maar 
dat ging gelukkig grotendeels aan het 
eiland voorbij, zodat we een vrijwel droge dag hebben gehad.
Tijdens de eennalaatste ronde geen vogel gezien of gehoord.
Afgelopen nacht de hele nacht rallengeluid gedraaid, daardoor wellicht de twee Waterrallen.
Wil

Dinsdag 6 oktober 2020
Een tevredenstemmende dag
De dag begon een beetje buiig, maar 
al snel klaarde het op. Alle netten van 
sectie 6 werden geopend, inclusief de 
grofmazige, en ook hijsnet Y werd 
weer hooggezet. Op twee plaatsen 
hoorden we Bladkoningen en er was 
lichte trek van Vink en Graspieper. 
Ook het Ebelnetje weer geplaatst en 
even later weer een IJsvogel, maar 
nu in sectie 1.
De rest van de dag druppelde aardig 
door met gelukkig weinig nattigheid. 
We vingen nog een Graspieper en in 
de laatste ronde (van 30 exemplaren) 
een Beflijster. Ik kan me niet heugen 
wanneer ik die voor het laatst gevan
gen heb.
Er bleek een slaapplaats van Zanglijs
ters en Koperwieken bij sectie 5 en 
hijsnet Y die de grootste aantallen 
opleverde. Bij sectie 9 zit ook al een 
paar avonden een slaapplaats van 
Vinken.
Bij het afsluiten riep er nog een Kerkuil.
Wil

Dagvangst van 05 10 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Fitis 1 1
Goudhaan 16 7
Heggenmus 32 5
Kleine barmsijs 1 1
Koolmees 2 1 3
Koperwiek 1 1
Merel 5 5
Pimpelmees 5 1 6
Putter 1 1
Roodborst 6 6
Sijs 8 8
Staartmees 11 2
Tjiftjaf 4 4
Vink 16 7
Waterral 2 2
Winterkoning 2 2
Zanglijster 9 9
Zwartkop 322 25

Totaal: 78 15

Aantal soorten: 18

Dagverslag

2 95

7:30 20:00 Wil, Henk en Anton

De winsdwas milder dan gisteren en dat was aan de blaadjes ook goed te merken. Tijdens de eerste ronde (24 ex.) op 
drie plaatsen Blako's gehoord. Verder in het Glop en in de lucht zeer weing vogelactiviteit. Beide hijsnetten weer driekwart 
omhoog en dat leverde in de loop van de morgen bij y een respectabel aantal blaadjes op.
Grappig was dat Anton de Kleine vliegenvanger op waarneming.nl had gezet en een bevestiging kreeg voor de leeftijd (en 
soort natuurlijk.) Alle twijfelgevallen maar doorsturen ? (haha)
Een filmpje van de IJsvogel met draaiende nek is doorgestuurd naar Vroege vogels. Dit vrij onbekende verschijnsel wordt 
vast uitgezonden.
Rond de middag trok de wind sterk aan en werd y weer gesloten. In de namiddag werd aanvankelijk een sterk regenfront 
voorspeld maar die ging gelukkig grotendeel aan het eiland voorbijzodat we een vrijwel droge dag hebben gehad. Op de 
één na laatste ronde geen vogel gezien of gehoord.
Afgelopen nacht de helenacht geluid gedraaid, daardoor wellicht de twee rallen.

Niet voor de website.
De witte rover is na de verjaagactie van Raymond niet meer waargenomen. Heeft kennelijk veel indruk gemaakt.

Van tot: Aanwezig:

zondag 11 oktober 2020Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

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

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 06 10 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Beflijster 1 1
Fitis 1 1
Goudhaan 5 5
Graspieper 1 1
Heggenmus 110 11
IJsvogel 1 1
Keep 1 1
Kleine karekiet 1 1
Koolmees 3 3
Koperwiek 16 16
Merel 21 3
Pimpelmees 12 3
Roodborst 23 5
Tjiftjaf 54 9
Vernietigd 1
Vink 7 7
Waterral 1 1
Winterkoning 1 1
Zanglijster 17 17
Zwartkop 218 20

Totaal: 93 14

Aantal soorten: 20

Dagverslag

108

8:00 20:00 Wil, Anton, Henk

De dag begon een beetje buiig, maar al snel klaarde het op. Alle netten van sectie 6 geopend incl. de grofmazige en ook 
de hijs van y weer hoog gezet. Op twee plaatsen blako's en lichte trek van vink en graspieper.. Ook het Ebelnetje weer 
geplaatst en even later weer een Ijsvogel, maar nu in sectie !.
De rest van de dag druppelde aardig door met gelukkig weinig nattigheid. We vingen nog een Graspieper en in de laatste 
ronde (van 30 ex.) een Beflijster.Kan me niet heugen wanneer ik die voor het laatst gevangen heb.
Er bleek een slaapplaats van zanglijsters en koperwieken bij 5 en y die de grootste aantallen leverde. Bij 9 zit ook al een 
paar avonden een slpl. van Vinken.Bij het afsluiten riep er nog een Kerkluil.

Van tot: Aanwezig:

zondag 11 oktober 2020Nieuw: Nieuw geringde 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 oktober 2020
De zoete inval... van vrijwilligers!
Een voorspeld regenfront trok rond 
drie uur in de nacht over het eiland. 
Een rondje leverde niets op. De rest 
van de dag wisselden de zon en re
genbuitjes elkaar af en was het al 
met al goed te behappen.
Er is zo goed als geen aankomst ge
weest en dus vrij veel geringde vo
gels. De gehoopte avondpiek van lijs
ters bleef helaas uit.
Pjotr Oosterbroek heeft ons team 
versterkt en heeft vooral in de zeven
tiger jaren meegeholpen. Hij had snel 
de smaak te pakken en kwam aanlo
pen met twee Bladkoningen. Arno ten 
Hoeve arriveerde ook; hij heeft mee
geholpen toen Gerrit Gerritsen en ik hier samen ringden en woont in Groningen. En dus zullen we die wel 
eens vaker zien.
Zoals gezegd, weing vliegactiviteit op een laagvliegende Buizerd na en een Grote Gele Kwikstaart. De 
Sijzen zijn ook zo goed als verdwenen.
Wil

Donderdag 8 oktober 2020
Vijftig jaar ringwerk!
Vannacht de netten gesloten en de 
kooien geopend. Tot ruim 2:00 uur 
een gestage regen. Daarna lichte 
motregen en rond 4:00 uur stonden 
de netten weer open met uitzonde
ring van secties 1, 2 en 6. De beide 
hijsnetten gesloten gelaten ook van
wege de voorspelde rukwinden.
De kooien werden ook vangklaar ge
zet. We vingen nog en late Grasmus 
en in de controleronde van 23:30 zo
waar nog een Bladkoning.
Tijdens het ringen van de Waterrallen 
werd ik blij verrast met de komst van Ardie en Gea, 
André Duiven en de burgemeester van Schiermon
nikoog, Ineke van Gent (ik had vrijdagavond pas 
enige activiteit verwacht).
We konden direct met de rallen op de foto (op an

Dagvangst van 07 10 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Bladkoning 2 2
Goudhaan 1 1
Heggenmus 11 2
Koolmees 1 1 2
Koperwiek 8 8
Merel 13 4
Pimpelmees 11 2
Roodborst 74 11
Tjiftjaf 21 3
Waterral 2 2
Winterkoning 13 4
Zanglijster 215 17
Zwartkop 311 14

Totaal: 52 19

Aantal soorten: 13

Dagverslag

1 72

8:00 20:00 Wil Gerritse, Anton Koot, Henk Dommerholt. In de middag Pjotr Oosterbroek e

Een voorspeld regenfront trok rond drie uur in de nacht over het eiland.Een rondje leverde niets op.De rest van de dag 
wisselde de zon en regenbuitjes elkaar af en was het al met al goed te behappen.
Er is zo goed als geen aankomst geweest en dus vrij veel geringden De gehoopte avondpiek van lijsters bleef helaas uit.
Pjotr heeft ons team versterkt en heeft vooral in de zeventiger jaren meegeholpen.. Hij had snel de smaak te pakken en 
kwam aanlopen met twee blako's. Arno heeft meegeholpen toen Gerrit en ik samen ringden en woont in Groningen.en 
dus zullen we die wel eens vaker zien.Zoals gezegd, weing vliegactiviteit op een laagvliegende buizerd na en een GGK 
De sijzen zijn ook zo goed als verdwenem.

Van tot: Aanwezig:

zondag 11 oktober 2020Nieuw: Nieuw geringde 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 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Bladkoning 1 1
Grasmus 1 1
Kleine barmsijs 1 1
Koperwiek 4 4
Roodborst 2 2
Tjiftjaf 1 1
Waterral 2 2
Zanglijster 3 3
Zwartkop 1 1

Totaal: 16

Aantal soorten: 9

Dagverslag

16

7:00 Wil. Anton en Pjotr

Vannacht de netten gesloten en de kooien geopend. Tot ruim twee uur een gestage regen. Daarna lichte motregen en 
rond 4 uur stonden de netten weer open muv 1, 2 en 6. De beide hijsnetten ook gesloten laten ook vanwege de 
voorspelde rukwinden. De kooien werden ook vangklaar gezet.We vingen nog en late Grasmus en in de controleronde 
van 23.30 zowaar nog een Bladkoning.

Tijdens het ringen van de rallen werd ik blij verrast met de komst van Ardie, Gea, Andé D en de burgemeester Ineke van 
Gink.(ik had vrijdagavond pas enige activiteit verwacht.)
 We konden direct met de rallen op de foto (op anderhalve meter !) Ardie had de een wethouder benaderd, maar Ineke 
wilde persé zelf komen.!
Ze las een handgeschreven brief van haar voor en ik ontving een mooi boek over bijzondere oude Schiermonniker 
mannen. En natuurlijke nog een lepeltje !. Ardie was in het archief gedoken en memoreerde mijn "loopbaan"op Schier en 
die kon ik dan weer in mijn archief stoppen.Vervolgens overhandigde Anton mij een fotolijst met een collage van (oude) 
foto's.(met dank aan Gerrit Gerritsen) Henk sloot af met een nieuw vogelboekje van niet bestaande vogels (O.C. 
Hooymeier) Met recepten!. Toen was het eindelijk tijd om de forse en fraai gedecoreerde taart aan te snijden.
Kortom het was een zeer memorabele dag. 
Heel veel dank aan alle betrokkenen en al die waardevolle mensen die mij de afgelopen 50 jaren geholpen helpen, want 
je bent dan wel de Harry, maar je kunt het zeker niet alleen.!!!!

Van tot: Aanwezig:

zondag 11 oktober 2020Nieuw: Nieuw geringde 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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derhalve meter!). Ardie had een wethouder benaderd, maar Ineke wilde per se zelf komen!
Ze las een handgeschreven brief van haar voor en ik ontving een mooi boek over bijzondere oude Schier
monnikoger mannen. En natuurlijke nog een lepeltje! Ardie was in het archief gedoken en memoreerde 
mijn 50jarige ‘loopbaan’ op Schier en die kon ik dan weer in mijn archief stoppen.
Vervolgens overhandigde Anton mij een fotolijst met een collage van (oude) foto’s (met dank aan Gerrit 
Gerritsen). Henk sloot af met een nieuw vogelboekje van niet bestaande vogels (O.C. Hooymeier) Met 
recepten! Toen was het eindelijk tijd om de forse en fraai gedecoreerde taart aan te snijden.
Kortom het was een zeer memorabele dag.
Heel veel dank aan alle betrokkenen en al die waardevolle mensen die mij de afgelopen 50 jaren gehol
pen helpen, want je bent dan wel Harry de Hoofdringer, maar je kunt het zeker niet alleen!!!!
Wil

Vrijdag 9 oktober 2020
Klaar voor de overdracht
Na een nacht met weinig wind en regen in alle vroegte de rest van de netten opengedaan. Het bleef 
echter stil in het Glop, de Vinken en de Sijzen zijn zo goed als verdwenen. Af en toe riep er nog een 
Bladkoning en vloog er nog een Buizerd over.
De kattenverschrikker doet het kennelijk goed, want er is sinds de plaatsing geen kat meer in het vang
terrein waargenomen.
Ardie kwam nog even de vorige avond evalueren en was zo vriendelijk om morgenvroeg eerder de over
dracht te willen doen aangezien Anton eerder naar de wal moet. Henk en Pjotr blijven dan tot Wim komt.
De bestelde 25 zoönoseenveloppen zijn aangekomen.
We vingen nog een paar late geringde gasten: een Gekraagde Roodstaart en een Spotvogel van 1 sep
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tember. Arno was het eiland nog 
overgefietst en meldde grote aantal
len vogels die uit oost en over zee 
kwamen.
Vanwege de slechte weersverwach
ting op verzoek van Ardie ’s nachts de 
netten gesloten en de kooien ge
opend. Bij het opstaan waren er in
derdaad forse hoosbuien en stond er 
een stevige wind. Wel het rallengeluid 
gedraaid.
Daarmee kwam een eind aan een 
mooie week met leuke aantallen en 
soorten.
Wil

Week 42

Zaterdag 10 oktober 2020
De gehele dag gestage en harde re
gen. De baan dicht gehad.

Zondag 11 oktober 2020
Regen... en taart
Toen het vanochtend rond 7:30 uur 
droog werd, gingen we de netten 
openschuiven. Tijdens de eerste ron
de vlogen de eerste vogels er al in. 
Dit was al een hele verbetering ten 
opzichte van de zaterdag. Wil had ge
lukkig de netten gesloten op vrijdag
avond, vanwege voortdurende regen
val en deze bleven de hele zaterdag 
dicht.
De overdracht op zaterdag verliep 
voorspoedig, doch regenachtig. Na de 
eerste ronde werd Diewke Staal ach
ter de pc gezet om in te voeren (alsof 
ze nooit iets anders had gedaan!). 
Diewke is een groot deel van de week 
in het Glop in het kader van haar pro
fielwerkstuk.
We liepen continu rondes, want het 
bleef te wisselvallig met pittige buien 
en om 13:00 uur moesten we helaas besluiten de netten te sluiten vanwege het slechte weer.
De teller bleef steken op 175 vogels, voornamelijk Roodborst, Goudhaan en Zwartkop. De Bladkoning 
was met drie exemplaren weer aardig vertegenwoordigd. Een Tapuit en Grote Gele Kwikstaart in hijsnet 
Y en een adulte Goudhaan met een prachtige brede, ronde staart vormden onze kers op de appeltaart 
van onze voorzitter.
Gea kwam nog even langs om slagroom te bezorgen en de taart te keuren.
De buien blijven elkaar aflossen. Hopelijk knapt het weer op, want er is volop beweging in het terrein.
Wim Fokker, Diewke en Ardie

Dagvangst van 09 10 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Gekraagde roodstaart 1 1
Heggenmus 21 3
Koolmees 2 2
Koperwiek 14 14
Merel 17 8
Pimpelmees 11 2
Roodborst 61 7
Sijs 2 2
Spotvogel 1 1
Staartmees 11 2
Tjiftjaf 1 1
Vink 2 2
Waterral 1 1
Winterkoning 23 5
Zanglijster 5 5
Zwartkop 36 9

Totaal: 44 21

Aantal soorten: 16

Dagverslag

65

8:00 20:00 Wil, Anton, Pjor en Henk

Na een nacht met weinig wind en regen in alle vroegte de rest van de netten open gedaan. Het bleef echter stil in het 
Glop, de vinken en de sijzen zijn zo goed als verdwenen. Af en toe roept er nog een blako en vloog er nog een buizerd 
over.. De kattenverschikker doet het kennelijk (???) goed, want er is nadien geen kat meer in het vangterrein 
waargenomen. Ardie kwam nog even de vorige avond evalueren en was zo vriendelijk om morgenvroeg eerder de 
overdracht te willen doen aangezien Anton eerder naar de wal moest. Henk en Pjotr blijven dan tot Wim komt.De 25 
bestelde zoonosen enveloppen zijn aangekomen.
We vingen nog een paar late geringde gasten, n.l. een Gekraagde roodstaart en een Spotvogel van 1 september. Arno 
was het eiland nog over gefietst en meldde grote aantallen vogels die uit oost en de zee kwamen.
Vanwege de slechte weersverwachting, op verzoek van Ardie 'snachts de netten gesloten en de kooien geopend. Bij het 
opstaan waren er inderdaad forse hoosbuien en stond er een stevige wind. Wel het rallengeluid gedraaid.
Daarmee kwam een eind aan een mooie week met leuke aantallen en soorten.

Van tot: Aanwezig:

zondag 11 oktober 2020Nieuw: Nieuw geringde 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
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Totaal: 0 0

Aantal soorten: 0

Dagverslag

0 0 0 0

8:00 20:00 Wil c.s., Ardie en Wim

De gehele dag gestage en harde regen. De baan dicht gehad.

Van tot: Aanwezig:

zondag 11 oktober 2020Nieuw: Nieuw geringde 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 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Bladkoning 12 3
Fitis 1 1
Goudhaan 339 42
Grasmus 1 1
Grote Gele Kwikstaart 1 1
Heggenmus 1 1
Koolmees 1 1
Koperwiek 14 14
Merel 5 5
Roodborst 552 57
Spotvogel 1 1
Staartmees 52 7
Tapuit 1 1
Tjiftjaf 14 5
Waterral 1 1
Winterkoning 1 1
Zanglijster 19 10
Zwartkop 518 23

Totaal: 149 26

Aantal soorten: 18

Dagverslag

175

8:00 13:00 Ardie Wim en Diewke

Toen het vanochtend rond half 8 droog werd, gingen we de netten openschuiven.Tijdens de eerste ronde vlogen de 
eerste vogels al in de netten.
Dit was al een hele verbetering t.o.v. de zaterdag. Wil had gelukkig de netten gesloten op vrijdagavond, vanwege 
voortdurende regenval en deze bleven de hele zaterdag dicht.
De overdracht op zaterdag verliep voorspoedig, doch regenachtig.
Na de eerste ronde werd Diewke achter de pc gezet om in te voeren.( of ze nooit iets anders had gedaan!) Diewke is een 
groot deel van de week op het Glop in het kader van haar profielwerkstuk.
We liepen continu rondes, want het bleef te wisselvallig met pittige buien en om 13.00 uur moesten we helaas besluiten 
de netten te sluiten vanwege het slechte weer.
De teller bleef steken op 175 vogels, vnl Roodborst, Goudhaan en Zwartkop.
De Bladkoning was met 3 exemplaren weer aardig vertegenwoordigd; een Tapuit en Grote Gele Kwik staart in hijsnet Y 
en een adulte Goudhaan met een prachtige brede, ronde staart vormden onze kers op de appeltaart van onze vz. Gea 
kwam nog even langs om slagroom te bezorgen en de taart te keuren.
De buien blijven elkaar aflossen. Hopelijk knapt het weer op, want er is volop beweging in het terrein.

Groeten uit het Glop
Wim Fokker, Diewke, Ardie Noorman

Van tot: Aanwezig:

zondag 11 oktober 2020Nieuw: Nieuw geringde 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 oktober 2020
Verse merels
Het was een mooie ringdag. Het weer 
was dusdanig, dat de netten voor het 
ochtendgloren open konden en de 
eerste ronde was veelbelovend met 
65 vogels. Het liep de hele dag ge
staag door met een opleving na 18:00 
uur van een 40tal vogels, voorname
lijk Merels.
De lijsters vormden vandaag de 
hoofdmoot, vooral Merel, Koperwiek, 
Zanglijster en... een Beflijster.
Een reeds geringde IJsvogel vloog 
nog twee keer in de netten en vier 
Bladkoningen deden ons logo weer 
eer aan.
We vangen regelmatig vogels met 
kleurafwijkingen. Zie bijvoorbeeld ook 
deze Merel en deze Tjiftjaf. Deze 
week vingen we een Tjiftjaf met op 
de ene vleugel een aantal volledig witte handpennen en bovenliggende dekveren terwijl op de andere 
vleugel een aantal op schijnbaar willekeurige plekken witte veren aanwezig waren.
Pjotr Oosterbroek kwam nog even op de thee met zijn vrouw en Willem Bouwe Noorman kwam in het 
begin van de avond nog langs en kon gelijk achter het toetsenbord om in te kloppen.
Diewke was er gelukkig ook weer om ons te helpen en rond 20:15 uur konden we genieten van een Gro
ningse rijsttafel.
Het koelt nu af buiten en de wind is gaan liggen.
Wim, Ardie en Diewke

Dagvangst van 12 10 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Beflijster 1 1
Bladkoning 24 6
Goudhaan 110 11
Grote Bonte Specht 1 1
Heggenmus 1 1
IJsvogel 1 1
Koperwiek 149 50
Merel 76 76
Pimpelmees 1 1
Roodborst 1034 44
Tjiftjaf 8 8
Tuinfluiter 1 1
Vink 11 2
Waterral 1 1
Winterkoning 21 3
Zanglijster 29 29
Zwartkop 34 7

Totaal: 220 23

Aantal soorten: 17

Dagverslag

243

8:00 20:00 Wim, Ardie en Diewke

Het was een mooie ringdag. Het weer was dusdanig, dat de netten voor het ochtendgloren open konden en de eerste 
ronde was veelbelovend met 65 vogels. Het liep de hele dag gestaag door met een opleving na 18.00 uur van een 40 tal 
vogels, vnl de Merel.
De lijsters vormden vandaag de hoofdmoot, vooral Merel, Koperwiek, Zanglijster en… een Beflijster.
Een reeds geringde Ijsvogel vloog nog 2 keer in de netten en 4 Bladkoningen deden ons vignet weer eer aan.
Pjotr Oosterbroek kwam nog even op de thee met zijn vrouw en Willem Bouwe kwam in het begin van de avond nog 
langs en kon gelijk achter het toetsenbord om in te kloppen.
Diewke was er gelukkig ook weer om ons te helpen en rond 20.15u konden we genieten van een Groningse rijsttafel.
Het koelt nu af buiten en de wind is gaan liggen.

Wim Fokker, Ardie Noorman, Diewke Staal.

Van tot: Aanwezig:

maandag 12 oktober 2020Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

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

Totaal:alle vangsten van deze soort
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Dinsdag 13 oktober 2020
Een gewone najaarslijsterdag
Bij het openzetten van de hijsnetten 
is het behoorlijk koud. Het is een hel
dere nacht geweest. De indruk is dat 
er minder vogels zich in het vangter
rein ophouden. Tot aan de lunch wor
den ruim honderd exemplaren ver
werkt aan de ringtafel.
De middag en vroege avond leveren 
nog zo’n 80 vogels op waardoor de 
teller uiteindelijk op 183 uitkomt 
waarvan ruim 100 lijsters. Zoals elk 
najaar waren de grote vrouwelijke 
Merels met grijze borstveren weer 
ruimschoots aanwezig in de vangsten.
De Baardman was het eerste individu 
van dit jaar van deze soort. Evenals 
gisteren hebben we weer een vogel 
gevangen met een blauwe staart. 
Gisteren IJsvogel, vandaag Pimpel
mees. We wachten in spanning af of 
er morgen een Blauwstaart in de netten zal zitten.
Wim en Ardie

Woensdag 14 oktober 2020
Het regent Goudhanen (op een bedje 
van Koperwieken)
Bewolkt, stevige wind uit het noord
oosten, het leek rustiger dan giste
ren, maar dat bleek niet zo te zijn. De 
eerste ronde was ronduit goed te 
noemen, met als hoofdsoort de Goud
haan.
Hijsnet X leverde de eerste ronde een 
hoge IJsvogel op. De vangsten bleven 
redelijk. Rond 13:30 uur kwam Andre 
Duiven de gelederen versterken.
De lijsterachtigen waren ook goed 
vertegenwoordigd. De wind bleef de 
hele dag stevig doorstaan.
De teller bleef steken op 297 vogels 
waarmee we niet ontevreden waren. 
Het bakje van Henri bewees goede diensten voor het transport der Goudhanen!
Wim en Ardie

Donderdag 15 oktober 2020
Wederom een mooie herfstdag met in totaal 240 vogels
De wind was ten opzichte van gisteren aardig gaan liggen. Dat scheelde een hoop blad in de netten. De 
eerste rondes waren weer goed bezet qua aantallen vogels en dat liep de hele dag zo door.
Het was een echte najaarstrekdag met Goudhaan, Koperwiek, Merel, Heggenmus en Roodborst die de 
tabel aanvoerden. Ook werd vandaag de eerste Kramsvogel van dit jaar geringd.
De Waterrallen zijn hoorbaar in het terrein aanwezig en deze weten in groepjes de inloopkooien te ge
bruiken. In de vroege ochtend en avond ook weer een paar Waterrallen weten te verschalken die de 
mistnetten hadden opgezocht.
Diewke heeft ons vandaag weer een groot deel van dag ondersteund en André heeft het staartje van de 
dag meegemaakt.
Onder het gekras van Kerkuilen genieten we nog na van deze dag.
Ardie, Wim, Diewke en André

Dagvangst van 14 10 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Goudhaan 3115 118
Heggenmus 14 14
IJsvogel 1 1
Kleine barmsijs 1 1
Koperwiek 151 1 53
Merel 740 47
Pimpelmees 1 1
Putter 1 1
Roodborst 810 18
Tjiftjaf 1 1
Waterral 118 19
Winterkoning 12 3
Zanglijster 113 14
Zwartkop 7 7

Totaal: 272 25

Aantal soorten: 14

Dagverslag

1 298

8:00 19:30 Ardie, Wim en André D.

Het regent Goudhanen (op een bedje van Koperwieken).

Bewolkt, stevige wind uit het NO, het leek rustiger dan gisteren, maar dat bleek niet zo te zijn. De eerste ronde was met 
ronduit goed te noemen, met als hoofdsoort de Goudhaan.
Net X leverde de 1e ronde een hoge IJsvogel op. De vangsten bleven redelijk. Rond 13.30 uur kwam Andre G Duiven de 
gelederen versterken.
De lijsterachtigen waren ook goed vertegenwoordigd. De wind bleef de hele dag stevig doorstaan.
De teller bleef steken op 297 vogels waarmee we niet ontevreden waren. Het bakje van Henri bewees goede diensten 
voor het transport der Goudhanen!

Groeten uit Het Groene Glop
André, Wim en Ardie

Van tot: Aanwezig:

woensdag 14 oktober 2020Nieuw: Nieuw geringde 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 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Baardman 1 1
Bladkoning 1 1
Goudhaan 19 19
Heggenmus 2 2
Koolmees 1 1 2
Koperwiek 32 32
Merel 565 70
Pimpelmees 11 2
Roodborst 715 22
Sijs 11 2
Staartmees 2 2
Tjiftjaf 13 4
Vink 1 1
Vuurgoudhaan 1 1
Waterral 8 8
Winterkoning 32 5
Zanglijster 32 5
Zwartkop 13 4

Totaal: 156 26

Aantal soorten: 18

Dagverslag

1 183

8:00 19:30 Ardie en Wim

Een gewone najaarslijsterdag.

Bij het openzetten van de hijsnetten is het behoorlijk koud. Het is een heldere nacht geweest. De indruk is dat er minder 
vogels zich in het vangterrein ophouden. Tot aan de lunch worden ruim 100 exemplaren verwerkt aan de ringtafel. De 
middag en vroege avond levert nog zo'n 80 vogels op waardoor de teller uiteindelijk op 183 uitkomt waarvan ruim 100 
lijsters. Zoals elk najaar waren de grote vrouwelijke Merels met grijze borstveren weer ruimschoots aanwezig in de 
vangsten. De Baardman was het eerste individu van dit jaar voor deze soort. Evenals gisteren hebben we weer een vogel 
gevangen met een blauwe staart. Gisteren IJsvogel, vandaag Pimpelmees. We wachten in spanning af of er morgen een 
Blauwstaart in de netten zal zitten.

Groet,
Wim en Ardie

Van tot: Aanwezig:

dinsdag 13 oktober 2020Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

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

Totaal:alle vangsten van deze soort
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Vrijdag 16 oktober 2020
‘t Was goud
De laatste volle vangdag van deze 
week zit erop. Na een verregend be
gin met veel wind en de netten dicht, 
konden we zondag de netten een 
dagdeel openen. Het weer werd met 
de dag mooier, en dat gold ook voor 
de vangsten en zeker na vandaag, 

Dagvangst van 15 10 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Goudhaan 2154 75
Heggenmus 216 18
Kleine barmsijs 1 1
Koperwiek 234 36
Kramsvogel 1 1
Merel 1031 41
Pimpelmees 1 1
Putter 1 1
Rietgors 1 1
Roodborst 615 21
Sijs 3 3
Staartmees 2 2
Tjiftjaf 19 10
Tuinfluiter 1 1
Vink 1 1
Waterral 11 11
Winterkoning 22 4
Zanglijster 24 6
Zwartkop 15 6

Totaal: 191 49

Aantal soorten: 19

Dagverslag

240

8:00 19:30 wim en ardie

Wederom een mooie herfstdag met in totaal 240 vogels.
De wind was ten opzichte van gisteren aardig gaan liggen. Dat scheelde een hoop blad in de netten. De eerste ronden 
waren weer goed bezet qua aantallen vogels en dat liep de hele dag zo door. Het was een echte najaarstrekdag met 
Goudhaan, Koperwiek, Merel, Heggenmus en Roodborst die de tabel aanvoeren. Ook werd vandaag de eerste 
Kramsvogel van dit jaar geringd. De Waterrallen zijn hoorbaar in het terrein aanwezig en deze weten in groepjes de 
inloopkooien te gebruiken. In de vroege ochtend en avond ook weer een paar rallen weten te verschalken die de netten 
hadden opgezocht.
Diewke heeft ons vandaag weer een groot deel van dag ondersteund en André heeft het staartje van de dag meegemaakt.
Onder het gekras van Kerkuilen genieten we nog na van deze dag.

Groeten uit een rustig Groene Glop,
Ardie en Wim

Van tot: Aanwezig:

donderdag 15 oktober 2020Nieuw: Nieuw geringde 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 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Goudhaan 11134 3 148
Grote Goudvink 1 1
Heggenmus 49 13
IJsvogel 1 1
Keep 2 2
Kleine barmsijs 1 1
Koperwiek 228 30
Merel 635 41
Pimpelmees 52 7
Putter 2 2
Raddes boszanger 1 1
Rietgors 1 1
Roodborst 1329 42
Sijs 10 10
Staartmees 1 1
Tjiftjaf 18 18
Vink 13 4
Vuurgoudhaan 1 1
Waterral 221 23
Winterkoning 38 11
Zanglijster 12 3
Zwartkop 25 7

Totaal: 312 53

Aantal soorten: 22

Dagverslag

3 368

8:00 20:30 Ardie, Wim, Kees Verhoef, André D.(namiddag)

"t Was Goud,

De laatste volle vangdag van deze week zit er op. Na een verregend begin met veel wind en de netten dicht, konden we 
zondag de netten een dagdeel openen. Het weer werd met de dag mooier, en dat gold ook voor de vangsten en zeker na 
vandaag, kijken we tevreden terug op een mooie ringweek, met leuke soorten en mooie aantallen.
De Goudhaan voerde vandaag de boventoon en tussen deze vogeltjes zaten 3 exemplaren met een buitenlandse ring: 
Estonia, Helsinki, Stockholm.
Er kwam nog een wijfje Grote Goudvink langs de ringtafel en in de loop van de middag ringden we een Raddes 
Boszanger.
Diewke assisteerde weer de gehele dag en rond 1700 uur arriveerde AG Duiven om te helpen bij de laatste loodjes.
Met enige spanning zien we de dag van morgen tegemoet; er kan veel verse aanvoer komen, maar het kan ook allemaal 
doortrekken vanwege het mooie rustige octoberweer.
Morgen op dit tijdstip weten we meer.
De vangploeg van deze week groet u.
Wim Fokker, Ardie Noorman

Van tot: Aanwezig:

vrijdag 16 oktober 2020Nieuw: Nieuw geringde 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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kijken we tevreden terug op een mooie ringweek, met leuke soorten en mooie aantallen.
De Goudhaan voerde vandaag de boventoon en tussen deze vogeltjes zaten drie exemplaren met een 
buitenlandse ring: Estonia, Helsinki en Stockholm.
Er kwam nog een vrouwtje Grote Goudvink langs de ringtafel en in de loop van de middag ringden we 
een Raddes Boszanger.
Diewke assisteerde weer de gehele dag en rond 17:00 uur arriveerde André Duiven om te helpen bij de 
laatste loodjes. Met enige spanning zien we de dag van morgen tegemoet; er kan veel verse aanvoer 
komen, maar het kan ook allemaal doortrekken vanwege het mooie, rustige oktoberweer. Morgen op dit 
tijdstip weten we meer.
De vangploeg van deze week groet u, Wim, Ardie, André & Diewke

Week 43

Zaterdag 17 oktober 2020
Rustig inringdagje
Toen Symen Deuzeman, Kees Ooster
beek en Thijs Oosterbeek aan het 
eind van de ochtend overnamen stond 
de teller al op zo’n 85 vogels. Dit aan
tal hebben we in de loop van de mid
dag, onder ideale weersomstandig
heden, bijna verdubbeld.

Dagvangst van 17 10 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Bladkoning 2 2
Blauwstaart 1 1
Goudhaan 339 42
Grote Bonte Specht 1 1
Grote Goudvink 1 1
Heggenmus 22 4
Houtduif 1 1
Keep 1 1
Kleine barmsijs 3 3
Koperwiek 16 7
Merel 221 23
Pimpelmees 22 4
Roodborst 417 21
Siberische tjiftjaf 1 1
Sijs 1 1
Spreeuw 1 1
Tjiftjaf 113 14
Waterral 213 15
Winterkoning 58 13
Zanglijster 5 5
Zwartkop 14 5

Totaal: 141 25

Aantal soorten: 21

Dagverslag

166

8:00 20:00 Ardie & Wim opgevolgd door Symen, Thijs & Kees

Rustig inringdagje
Toen we aan het eind van de ochtend overnamen stond de teller op zo'n 85 vogels. Dit aantal hebben we in de loop van 
de middag, onder ideale weersomstandigheden, verdubbeld. Vooral de tweede helft van de middag leverde wat leuke 
dingetjes op. Het begon met een Bladkoning, gevolgd door de terugvangst van de Noordse Goudvink van een paar dagen 
geleden, daarna een Blauwstaart in sectie 1 (Hé deze roodborst heeft geen rode borst) en tenslotte in de late schemering 
een Siberische Tjiftjaf.
Oftewel we hebben lekker kunnen inringen en alvast even gesnuffeld aan de doelsoorten voor deze week: Siberische 
zeldzaamheden.

Van tot: Aanwezig:

zaterdag 17 oktober 2020Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

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

Totaal:alle vangsten van deze soort



51

Vooral de tweede helft van de middag leverde wat leuke dingetjes op. Het begon met een Bladkoning, 
gevolgd door de terugvangst van de Grote Goudvink van gisteren, daarna een Blauwstaart in sectie 
1 (hé, deze roodborst heeft geen rode borst) en ten slotte in de late schemering een Siberische Tjiftjaf.
Oftewel we hebben lekker kunnen inringen en alvast even gesnuffeld aan de doelsoorten voor deze 
week: Siberische zeldzaamheden.
Groeten uit een rustig Glop, Symen, Thijs en Kees

Zondag 18 oktober 2020
Ook tweedehands zijn ze fijn
De dag begon met beduidend meer 
wind en wat lichte buitjes, dus be
hoorlijk wat blad in het net. De eerste 
ronde was ook relatief rustig met 20 
vogels, maar wel met een Kramsvo
gel. In de tweede ronde vingen we de 
Raddes Boszanger terug in sectie 
9. Erg leuk natuurlijk! We hebben de 
vogel uitgebreid kunnen fotograferen 
en nog wat extra maten genomen. 
De rest van de dag was het aange
naam weer met nauwelijks wind en 
zonnige momenten. Tijdens iedere 
ronde hadden we steeds een leuk pa
let aan soorten en vogels, maar het 
was niet zo druk als de dagen ervoor.

Meest gevangen soort was de Goudhaan met 26 verse vogels. Leuk was een jonge vrouw IJsvogel en we 
ringden nog aardig wat verse Waterrallen, 18 in totaal.
Er was vrijwel geen sprake van een 
avondpiek met invallende lijsters. We 
sloten de dag af met 82 verse vogels 
en 23 terugvangsten.
Symen, Thijs en Kees

Maandag 19 oktober 2020
Rustige dag
De eerste en tweede ronde leverden 
exact evenveel vogels op. Een groep 
Sijzen was een welkome afleiding ge
durende het middagdipje.
Het weer was soms een beetje spet
terig maar verder prima. Het doel van 
honderd vogels is weer gehaald en 
dat met weinig trek. 

Dagvangst van 18 10 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Goudhaan 326 29
IJsvogel 1 1
Keep 1 1
Koolmees 11 2
Koperwiek 10 11
Kramsvogel 1 1
Merel 813 21
Raddes boszanger 1 1
Roodborst 54 9
Sijs 1 1
Staartmees 1 1
Tjiftjaf 5 5
Vink 1 1
Waterral 218 20
Winterkoning 2 2

Totaal: 82 23

Aantal soorten: 15

Dagverslag

106

8:00 19:30 Thijs, Symen en Kees

Ook tweedehands zijn ze fijn

De dag begon met beduidend meer wind en wat lichte buitjes, dus behoorlijk wat blad in het net. De eerste ronde was ook 
relatief rustig met twintig vogels, maar wel met een Kramsvogel.
In de tweede ronde vingen we de Radde's Boszanger terug in sectie 9. Erg leuk natuurlijk! We hebben de vogel uitgebreid 
kunnen fotograferen en nog wat extra maten genomen.
De rest van de dag was het aangenaam weer met nauwelijks wind en zonnige momenten. Tijdens iedere ronde hadden 
we steeds een leuk palet aan soorten en vogels, maar het was niet zo druk als de dagen ervoor. Meest gevangen soort 
was de Goudhaan met 26 verse vogels. Leuk was een jonge vrouw Ijsvogel en we ringden nog aardig wat verse 
Waterrallen,18 in totaal.
Er was vrijwel geen sprake van een avondpiek met invallende lijsters. We sloten de dag af met 82 verse vogels en 23 
terugvangsten.

Groeten uit het Glop!

Van tot: Aanwezig:

maandag 19 oktober 2020Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

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

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 19 10 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Goudhaan 15 15
Koperwiek 212 14
Merel 321 24
Pimpelmees 2 2
Roodborst 2 2
Sijs 123 24
Tjiftjaf 42 6
Vink 11 2
Waterral 16 16
Winterkoning 64 10
Zwartkop 1 1

Totaal: 95 21

Aantal soorten: 11

Dagverslag

116

8:00 19:15 Thijs, Symen, Kees & André

Rustige dag

De eerste en tweede ronde leverden exact evenveel vogels op. Een groep sijzen was een welkome afleiding gedurende 
het middagdipje. Het weer was soms een beetje spetterig maar verder prima. Het doel van honderd vogels is weer 
gehaald en dat met weinig trek. We hebben te horen gekregen dat de Raddes Boszanger nog in de buurt is, dichtbij het 
Vredenhof. Rond de ringtafel zijn een vrouwtje Grote Goudvink en drie Bladkoningen voluit aan het roepen, maar ze 
komen het net nog niet in. De Grote Goudvink bij de ringtafel is echter al geringd, zo zagen wij. Het was weer een erg 
mooie vangdag, met 95 verse vogels en 21 terugvangsten.

Groeten uit het Glop!

Van tot: Aanwezig:

maandag 19 oktober 2020Nieuw: Nieuw geringde 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 te horen gekregen dat de Raddes Boszanger nog in de buurt is, in de buurt van het Vreden
hof.
Rond de ringtafel zijn een vrouwtje Grote Goudvink en drie Bladkoningen voluit aan het roepen, maar ze 
komen het net nog niet in. De Grote Goudvink bij de ringtafel is echter al geringd, zo zagen wij.
Het was weer een erg mooie vangdag, met 95 verse vogels en 21 terugvangsten.
Symen, Thijs en Kees

Dinsdag 20 oktober 2020
Stilte voor de storm
Aardige ochtend met een gevarieerd 
aanbod aan soorten. Voor een buien
frontje uit, rond 11:00 uur, trok er 
vanuit het noorden een golfje Goud
hanen over de baan. Daarna werd het 
akelig rustig in het Glop met nog een 
kleine opleving in de avondscheme
ring.
Vermeldenswaard waren een Rood
borst met een Deense ring, twee 
Kramsvogels van verschillende leef
tijd (zie foto’s: na eerste kalenderjaar 
links zonder, en eerste kalenderjaar 
rechts met ruigrens in de grote dek
veren) en een nieuwe jaarsoort in de 
vorm van twee jonge Waterhoenen 
in kooi 4/5.
Na de schemering hebben we in af
wachting van het onstuimige weer 
dat voor morgen wordt voorspeld 
vast het oostelijke deel van de netten 
gesloten.
Symen, Thijs en Kees

Dagvangst van 20 10 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Bladkoning 1 1
Goudhaan 342 45
Grote Goudvink 1 1
Heggenmus 1 1
Houtsnip 1 1
Koperwiek 9 9
Kramsvogel 2 2
Merel 1115 26
Putter 2 2
Roodborst 3 1 4
Sijs 65 11
Staartmees 3 3
Tjiftjaf 13 4
Vink 1 1
Vuurgoudhaan 1 1
Waterhoen 2 2
Waterral 114 15
Winterkoning 21 3
Zanglijster 2 2
Zwartkop 8 8

Totaal: 112 29

Aantal soorten: 20

Dagverslag

1 142

8:00 19:00 Thijs, Symen, Kees & André

Stilte voor de storm,
Aardige ochtend met een gevarieerd aanbod aan soorten. Voor een buienfrontje uit, rond een uur of 11, trok er vanuit het 
noorden een golfje Goudhanen over de baan. Daarna werd het akelig rustig in het Glop met nog een kleine opleving in de 
avondschemering.
Vermeldingswaardig waren een Roodborst met een Deense ring, twee Kramsvogels van verschillende leeftijd (zie foto's) 
en een nieuwe jaarsoort in de vorm van twee jonge Waterhoentjes in kooi 4/5.
Na de schemering hebben we in afwachting van het onstuimige weer, wat voor morgen wordt voorspeld, vast het 
oostelijke deel van de netten gesloten.

Van tot: Aanwezig:

dinsdag 20 oktober 2020Nieuw: Nieuw geringde 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 21 oktober 2020
Niet helemaal verregend
’s Ochtends hebben we even gevan
gen met het westelijke deel van de 
baan. Daarna vanwege de aanhou
dende regen rond 09:00 uur alles ge
sloten. De tijd hebben we nuttig be
steed door alle spullen van Calidris 
van het wad af te halen, weliswaar in 
de stromende regen.
Vanaf 14:45 was het regenfront gro
tendeels verdwenen en hebben we 
een groot deel van de netten weer 
opengeschoven. Dat bleek een goede 
zet, want er zaten behoorlijk wat vo
gels in het terrein, zoals Goudhaan, 
waarvan we er 25 vers konden rin
gen. Hiertussen zat ook een Vuurgoudhaan. Ook lijsters waren aardig aanwezig in de late namiddag, met 
name toen de wind behoorlijk begon aan te trekken en ze beschutting zochten in het bos.
Voor het gering aantal uren dat de netten open stonden, hebben we nog aardig gevangen, in totaal 62 
verse vogels en 9 terugvangsten.
Symen, Thijs en Kees

Donderdag 22 oktober 2020
Taibo SVS
Het weer was vandaag prima, geen 
regen gehad maar ’s ochtends zat er 
wel veel blad en elzenproppen in de 
netten. 
Na een ochtendje rustig doorringen 
kwam de assistent een Taigaboom
kruiper tegen in sectie 9! Dit was de 
38e Taigaboomkruiper van ons ring
station en dit was een heel bijzonder 
exemplaar, want reeds geringd met 
een Zweedse ring! De vogel werd kort 

Dagvangst van 21 10 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Goudhaan 125 26
Keep 1 1
Koperwiek 13 4
Merel 110 11
Roodborst 11 2
Sijs 12 3
Tjiftjaf 1 1
Vink 1 1
Vuurgoudhaan 1 1
Waterral 315 18
Winterkoning 1 1
Zwartkop 2 2

Totaal: 62 9

Aantal soorten: 12

Dagverslag

71

8:00 19:00 Thijs, Symen en Kees

Niet helemaal verregend

's Ochtends hebben we even gevangen met het westelijke deel van de baan. Daarna vanwege de aanhoudende regen 
rond 09:00 uur alles gesloten. De tijd hebben we nuttig besteed door alle spullen van Calidris van het wad af te halen, 
weliswaar in de stromende regen. Vanaf 14:45 was het regenfront grotendeels verdwenen en hebben we een groot deel 
van de netten weer opengeschoven. Dat bleek een goede zet, want er zaten behoorlijk wat vogels in het terrein, zoals 
Goudhaan, waarvan we er 25 vers konden ringen. Hiertussen zat ook een Vuurgoudhaan. Ook lijsters waren aardig 
aanwezig in de late namiddag, met name toen de wind behoorlijk begon aan te trekken en ze beschutting zochten in het 
bos. Voor het gering aantal uren dat de netten open stonden, hebben we nog aardig gevangen, in totaal 62 verse vogels 
en 9 terugvangsten. 

Groeten uit het Glop!

Van tot: Aanwezig:

woensdag 21 oktober 2020Nieuw: Nieuw geringde 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 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Goudhaan 450 54
Heggenmus 1 1
Keep 6 6
Kleine barmsijs 1 1
Koperwiek 28 10
Merel 912 21
Pimpelmees 2 2
Roodborst 1 1
Sijs 1 1
Staartmees 1 1
Taiga boomkruiper 1 1
Tjiftjaf 4 1 5
Vink 2 2
Vuurgoudhaan 2 2
Waterral 15 6
Winterkoning 3 3
Zanglijster 1 1

Totaal: 94 22

Aantal soorten: 17

Dagverslag

1 1 118

8:00 19:30 Thijs, Symen, Kees en André

Taibo SVS

Het weer was vandaag prima, geen regen gehad maar s'ochtends zat er wel veel blad en elzenproppen in de netten. Na 
een ochtendje rustig doorringen kwam de assistent een Taiga Boomkruiper tegen in sectie 9! Dit was de 38ste Taiga 
vangst van de VRS en dit was een heel bijzonder exemplaar, want reeds geringd met een Zweedse ring. De vogel werd 
kort na los teruggevonden in de buurt van 'onze', nog steeds aanwezige, Raddes Boszangerlaten.
We hebben de boomkruiper en André's verjaardag gevierd met een lekker stuk taart.
De rest van de dag bleef het leuk doorringen en in het laatste rondje werden we nog verrast met zes kepen.
Een dagtotaal van:118

de Groeten

Van tot: Aanwezig:

donderdag 22 oktober 2020Nieuw: Nieuw geringde 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 het loslaten teruggevonden in de buurt van ‘onze’, nog steeds aanwezige, Raddes Boszanger bij het 
Vredenhof. We hebben de Taigaboomkruiper en de verjaardag van André Duiven gevierd met een lekker 
stuk taart. De rest van de dag bleef het leuk doorringen en in het laatste rondje werden we nog verrast 
met zes Kepen.
Symen, Thijs, Kees en André

Vrijdag 23 oktober 2020
Rusthuis
Een magere start, een soortmatig 
heftig hoogtepunt en een onstuimig 
einde, dat was het beste scenario dat 
we voor deze dag konden bedenken 
tijdens het lopen van de eerste ronde 
door een stil Glop. Het pakte helaas 
anders uit...
De Goudhanen en lijsters waren gro
tendeels doorgetrokken, de Waterral
len deden het matig, aankomst van 
andere vogels was er niet. Naar de 
heftige soort konden we fluiten: een 
Pestvogel, kortstondig aanwezig bij 
het gebouw. En van enige verhoogde 
vogelactiviteit rond de schemering 
was ook geen sprake. Oftewel een 
erg rustig dagje om deze mooie week 
af te sluiten.
Symen, Thijs, Kees en Nadia

Week 44

Zaterdag 24 oktober 2020
Wissel met dalende lijn
Team Tarsiger maakt plaats voor de 
volgende ploeg. André van Loon, 
Kees Verhoef en Ardie Noorman. Jos 
van de Staaij is helaas verhinderd.
De gister al ingezette daling van het 
dagaantal zet door. De wind neemt 
ook toe. Tegen de avond nog een 
klein oplevinkje.
André, Ardie en Kees

Dagvangst van 23 10 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Goudhaan 14 5
Heggenmus 1 1
Kleine barmsijs 14 5
Koolmees 1 1
Koperwiek 21 3
Merel 26 8
Pimpelmees 32 5
Rietgors 2 2
Roodborst 32 5
Sijs 6 6
Staartmees 1 1
Vink 2 2
Waterral 26 8
Winterkoning 52 7
Zanglijster 1 1
Zwartkop 4 4

Totaal: 42 22

Aantal soorten: 16

Dagverslag

64

8:00 19:00 Thijs, Symen, Kees en Nadia

Rusthuis,
Een magere start, een soortmatig heftig hoogtepunt en een onstuimig einde, dat was het beste scenario dat we voor deze 
dag konden bedenken tijdens het lopen van de eerste ronde door een stil Glop. Het pakte helaas anders uit… De 
Goudhanen en lijster waren grotendeels doorgetrokken, de rallen deden het matig, aankomst van andere vogels was er 
niet. Naar de heftige soort konden we fluiten: Pestvogel korstondig aanwezig bij het gebouw. En van enige verhoogde 
vogelactiviteit rond de schemering was ook geen sprake . Oftewel een erg rustig dagje om deze mooie week af te sluiten.

Van tot: Aanwezig:

vrijdag 23 oktober 2020Nieuw: Nieuw geringde 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 10 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Goudhaan 8 8
Keep 1 1
Kleine barmsijs 1 1
Koperwiek 13 4
Merel 37 10
Pimpelmees 62 8
Putter 1 1
Roodborst 7 7
Sijs 11 2
Tjiftjaf 21 3
Vink 1 1
Vuurgoudhaan 1 1
Waterhoen 1 1
Waterral 15 6
Winterkoning 22 4
Zwartkop 2 2

Totaal: 37 23

Aantal soorten: 16

Dagverslag

60

8:00 19:00 Symen, Kees en Nadia, later AndrevL,  Ardie en Kees Verhoef

Wissel met dalende lijn

Team Tarsiger maakt plaats voor de volgende ploeg. André van Loon, Kees Verhoef en Ardie. Jos is helaas verhinderd. 
De gister al ingezette daling van het dagaantal zet door. De wind neemt ook toe.
Tegen de avond nog een klein oplevinkje. 
Groet, André c.s.

Niet voor de website: morgenochtend wordt er regen verwacht; allen netten gesloten.

Van tot: Aanwezig:

zaterdag 24 oktober 2020Nieuw: Nieuw geringde 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 25 oktober 2020
Na natte nacht een droge dag
De regen was toch vrij snel nog voor
bij vanochtend en de netten zijn van
af 9:00 uur weer geopend. Eerder op 
de ochtend werden echter wel al en
kele Waterrallen met de kooien be
machtigd. Veel andere vogels zijn er 
echter niet.

Een Boomkruiper zorgde even voor een nauwkeurige blik op de 
kenmerken.
Een kleine opleving aan het einde van de middag kostte ons ook 
nog een paar ringetjes... ;) 
Het wachten is op een leuke zuidelijke soort. De Vale Gierzwaluw 

die vandaag nabij de Marlijn rondvloog was er misschien een voorbode van.
André, Ardie en Kees

Maandag 26 oktober 2020
Winderig
De wind blijft stevig staan vanuit het 
zuiden. We sprokkelen de dag door, 
twee keer een clubje Kleine Barm
sijzen op exact dezelfde plek in sec
tie 4.
Er valt geen nulronde, en aan het 

eind van de middag worden we nog verblijd met de terugvangst 
van de Zweedsgeringde Taigaboomkruiper. Toch wel verras
send. Hij was wel iswaar in de buurt blijven hangen, gister nog bij 
Vredenhof, maar toch. Juweeltje hoor.
André, Ardie en Kees

Dagvangst van 25 10 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Boomkruiper 1 1
Goudhaan 43 7
Koolmees 1 1
Koperwiek 1 1
Merel 22 4
Pimpelmees 34 1 8
Roodborst 2 2
Sijs 26 8
Staartmees 3 3
Vink 1 1
Vuurgoudhaan 12 3
Waterral 7 7
Winterkoning 1 1
Zwartkop 1 1

Totaal: 27 18

Aantal soorten: 14

Dagverslag

3 48

9:00 19:15 AndrevL,  Ardie en Kees Verhoef

Na natte nacht een droge dag

De regen was toch vrij snel nog voorbij vanochtend en de netten zijn vanaf 9:00 uur weer geopend. Eerder op de ochtend 
werden echter wel al enkele Waterrallen met de kooien bemachtigd. Veel andere vogels zijn er echter niet. Een 
Boomkruiper zorgde even voor een nauwkeurige blik op de kenmerken. Een kleine opleving aan het einde van de middag 
kostte ons ook nog een paar ringetjes….. ;-) Het wachten is op een leuke zuidelijke soort. De Vale Gierzwaluw was er 
misschien een voorbode van.
Groet, André, Ardie en Kees

Van tot: Aanwezig:

zondag 25 oktober 2020Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

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

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 26 10 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Goudhaan 24 6
Grote Bonte Specht 1 1
Kleine barmsijs 6 6
Koolmees 1 1
Koperwiek 2 2
Merel 64 10
Pimpelmees 2 2
Roodborst 11 2
Sijs 18 9
Staartmees 1 1
Taiga boomkruiper 1 1
Vink 2 2
Vuurgoudhaan 1 1
Waterral 22 4
Winterkoning 2 2
Zwartkop 1 1

Totaal: 31 19

Aantal soorten: 16

Dagverslag

1 51

7:00 19:00 André van Loon,  Ardie en Kees Verhoef

Winderig
De wind blijft stevig staan vanuit het zuiden. We sprokkelen de dag door, twee keer een clubje Kleine Barmsijzen op 
exact dezelfde plek van sectie 4, er valt geen nulronde, en aan het eind van de middag worden we nog verblijd met de 
terugvangst van de Zweeds-geringde Taigaboomkruiper. Toch wel verrassend. Hij was weliswaar in de buurt blijven 
hangen, gister nog bij Vredenhof, maar toch. Juweeltje hoor. 

Groet, André, Ardie en Kees

Niet voor de website: net 4.4 (10 m) met gebroken onderste spanlijn vervangen; spanlijn gerepareerd, net ligt weer in de 
nettenkast met briefje.

Van tot: Aanwezig:

maandag 26 oktober 2020Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

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

Totaal:alle vangsten van deze soort
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Dinsdag 27 oktober 2020
Herfst
Nog meer wind, inmiddels zuidwest. 
Het is herfst en het is nu wel even 
klaar met de vogels. Evengoed toch 
nog een Bladkoning en wederom de 
Taigaboomkruiper terug, nu in hijsnet 
Y onderin. 

Wegens een naderend regengebied werden de netten om 14:00 
gesloten.
André, Ardie en Kees

Woensdag 28 oktober 2020
Zonder titel
De buienradar geeft aan dat de buien 
grotendeels onder Schiermonnikoog 
door blijven gaan, dus de netten 
staan om 7:45 weer open.
In de schemer was het nog best rus
tig qua wind, maar al snel blaast ‘ie 
weer met 5 Bft uit zuidwest. Veel vo
gels vangen we niet. Wel nog weer 
een IJsvogel teruggevangen (van 6 
oktober), altijd een leuke kleurrijke 
verschijning. Een ‘mannetjesPutter’ 
fleurde de boel nog eens extra op.
Netten gesloten vanaf 16:00 uur, 
want zometeen krijgen we een bak 
water.
André, Ardie en Kees

Dagvangst van 28 10 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Goudhaan 15 6
IJsvogel 1 1
Koperwiek 1 1
Merel 24 6
Pimpelmees 1 1
Putter 1 1
Sijs 2 2
Vuurgoudhaan 1 1
Waterhoen 1 1
Waterral 31 4
Winterkoning 32 5
Zwartkop 1 1

Totaal: 18 12

Aantal soorten: 12

Dagverslag

30

7:45 19:00 André van Loon,  Ardie en Kees Verhoef

Zonder titel
De buienradar geeft aan dat de buien grotendeels onder Schiermonnikoog door blijven gaan, dus de netten staan om 
7:45 weer open. In de schemer was het nog best rustig qua wind, maar al snel blaast ie weer met 5Bft uit zuidwest. Veel 
vogels vangen we niet. Wel nog weer een IJsvogel teruggevangen (van 6 oktober), altijd een leuke kleurrijke verschijning. 
Een mannetjesPutter fleurde de boel nog eens extra op.
Netten gesloten vanaf 16:00 uur, want zometeen krijgen we een bak water.

Groet, André, Ardie en Kees

Van tot: Aanwezig:

woensdag 28 oktober 2020Nieuw: Nieuw geringde 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 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Bladkoning 1 1
Goudhaan 12 3
Kleine barmsijs 1 1
Koolmees 1 1
Koperwiek 12 3
Merel 23 5
Roodborst 4 4
Sijs 12 3
Taiga boomkruiper 1 1
Tjiftjaf 21 3
Vuurgoudhaan 1 1
Waterral 21 3
Winterkoning 2 2

Totaal: 15 15

Aantal soorten: 13

Dagverslag

1 31

7:00 19:00 André van Loon,  Ardie en Kees Verhoef

Herfst

Nog meer wind, inmiddels zuidwest. Het is herfst en het is nu wel even klaar met de vogels. Evengoed toch nog een 
Bladkoning en wederom de Taigaboomkruiper terug, nu in net Y onderin. Wegens een naderend regengebied zijn de 
netten om 14:00 gesloten. 

Groet, André, Ardie en Kees

Van tot: Aanwezig:

dinsdag 27 oktober 2020Nieuw: Nieuw geringde 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 29 oktober 2020
‘Stijgende lijn...?’
De netten zijn na een nacht met veel 
regen weer om 7:45 open. De wind is 
wat minder in de ochtend (west 3), 
later zuidwest 3.
Ieder rondje levert wel wat op. Veel is 
het niet, en met een groot aandeel 
terugvangsten, maar toch meer dan 
gisteren. In actueel maatschappelijk 
opzicht hebben we het niet graag 
over een stijgende lijn maar hier mag 
het.
Er nadert echter weer een regenge
bied en de weersverwachting voor 
morgen belooft ook niet veel goeds...
We hebben de netten om 16:00 ge
sloten.
André, Ardie en Kees

Vrijdag 30 oktober 2020
K en K
Pas om 8:00 kon een deel van de ne
topstelling worden geopend: secties 
13, 70 en hijsnet X. Dat leverde een 
paar vogels op. Het weer bleek mee 
te vallen en om 10:30 stond ook de 
rest weer open (met uitzondering van 
sectie 6). Meer dan sprokkelen werd 
het niet, wel met Kramsvogel en Keep 
als nieuwelingen deze week.
Wederom eindigt de dag met wat 
meer regen, netten gesloten om 
16:00. Morgenochtend is nog twijfel
achtig qua weer.
Morgen geven we de ringtang aan Joop en de zijnen over. Hopelijk trekken de vangsten weer wat aan.
André, Ardie en Kees

Dagvangst van 29 10 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Goudhaan 43 7
Koolmees 2 2
Koperwiek 1 1
Merel 46 10
Pimpelmees 51 1 7
Roodborst 5 5
Sijs 15 6
Staartmees 3 3
Tjiftjaf 1 1
Vink 2 2
Vuurgoudhaan 1 1
Waterral 4 4
Winterkoning 22 4
Zanglijster 1 1

Totaal: 22 31

Aantal soorten: 14

Dagverslag

1 54

7:30 16:00 André van Loon,  Ardie en Kees Verhoef

"Stijgende lijn…?"

De netten zijn na een nacht met veel regen weer om 7:45 open. De wind is wat minder in de ochtend (west 3), later 
zuidwest 3. Ieder rondje levert wel wat op. Veel is het niet, en met een groot aandeel terugvangsten, maar toch meer dan 
gisteren. In actueel opzicht hebben we het niet graag over een stijgende lijn maar hier mag het. 
Er nadert echter weer een regengebied en de weersverwachting voor morgen belooft ook niet veel goeds… 
We hebben de netten om 16:00 gesloten.
André, Ardie en Kees

Van tot: Aanwezig:

donderdag 29 oktober 2020Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

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

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 30 10 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Grote Bonte Specht 1 1
Keep 1 1
Koperwiek 24 6
Kramsvogel 1 1
Merel 51 6
Roodborst 21 3
Sijs 1 1
Winterkoning 2 2
Zwartkop 1 1

Totaal: 10 12

Aantal soorten: 9

Dagverslag

22

8:30 André van Loon,  Ardie en Kees Verhoef

K en K

Pas om 8:00 kon een deel van de netopstelling worden geopend: secties 1-3, 7-0 en X. Dat leverde een paar vogels op. 
Het weer bleek mee te vallen en om 10:30 stond ook de rest weer open (m.u.v. sectie 6). Meer dan sprokkelen werd het 
niet, wel met Kramsvogel en Keep als nieuwelingen deze week.
Wederom eindigt de dag met wat meer regen, netten gesloten om 16:00. Morgenochtend is nog twijfelachtig qua weer.
Morgen geven we de ringtang aan Joop c.s. over. Hopelijk trekken de vangsten weer wat aan. 

André, Ardie en Kees

Van tot: Aanwezig:

vrijdag 30 oktober 2020Nieuw: Nieuw geringde 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 45

Zaterdag 31 oktober 2020
Wisseldag
De regen blijkt al weg, maar het is 
wel heel nevelig en motterig. Lekker 
dat de wind wat minder is. Er lijkt iets 
van beweging, meteen al een paar 
Vuurgoudhanen, en in de lucht hoor 
ik Vinken overtrekken. Maar het blijft 
heel rustig met vogels.
Het eerste rondje van de nieuwe 
ploeg zorgde dat het totaal van 17 
gevangen vogels gelijk werd verdub
beld naar 34.
Het weer knapte na de middag gelei
delijk wel op, alleen de wind zorgt dat 
er veel blad in de netten terechtkomt.
We horen tijdens de rondes erg veel 
Waterrallen roepen, plonsen en zich 
verplaatsen, alleen vangen ho maar, niets dus.
We zijn op alles voorbereid dus laat die vogels maar komen. We vingen een gitzwarte Merelman van 126 
gram, we hopen dat deze een voorloper is van de noordelijke populaties. Bij het uithalen uit hijsnet X 
voelde ik al dat het een stevige jongen betrof. Ik hoop deze week op meer van die jongens en meiden 
uit het noordoosten.
In het bosgedeelte bijna geen wind in de laatste schemerronde, echter bij sectie 5 des te meer wind en 
bladvang.
Als laatste vogel in de slotronde een vrouwtje Groenling in sectie 4, dat was voor ons een leuke en on
verwachte vangst.
André, Ardie en Kees, opgevolgd door Joop van Ardenne en Michiel Elderenbosch.

Zondag 1 november 2020
Aantrekkende aantallen
De wind heeft afgelopen nacht de 
netten grotendeels schoon geblazen, 
uitgezonderd sectie 6, die netten 
stonden stijf van de bladeren.
Een zeer rijke en gevarieerde eerste 
ronde, 25 stuks. Er was dus aankomst 

met leuke soorten. Het weer knapte lekker op rond 10:00 uur, erg 
zonnig.
Omstreeks 11:00 uur begon het bij enkele netten flink te waaien. 
We bleven steeds vogels aanvoeren naar de ringtafel. De Koper
wiek was vandaag de koploper.
Even voor 14:30 uur scheerde net voor ons raam een man Havik 

Dagvangst van 31 10 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Goudhaan 36 9
Groenling 1 1
Heggenmus 1 1
Koperwiek 7 7
Merel 2 2
Pimpelmees 32 5
Roodborst 2 2
Sijs 14 5
Staartmees 1 1
Tjiftjaf 1 1
Vuurgoudhaan 24 6
Winterkoning 41 5
Zwartkop 1 1

Totaal: 28 18

Aantal soorten: 13

Dagverslag

46

8:00 18:45 André van Loon en Kees Verhoef; daarna Joop  en Michiel

Wisseldag

De regen blijkt al weg, maar het is wel heel nevelig en motterig. Lekker dat de wind wat minder is. Er lijkt iets van 
beweging, meteen al een paar Vuurgoudhanen, en in de lucht hoor ik Vinken overtrekken. Maar het blijft heel rustig met 
vogels.
Het eerste rondje van de nieuwe ploeg zorgde dat het totaal van 17 gevangen vogels gelijk werd verdubbeld naar 34 
gevangen vogels.
Het weer knapte na de middag geleidelijk wel op alleen de wind zorgt dat er veel blad in de netten terecht komt. We horen 
tijdens de rondes erg veel Waterrallen roepen, plonsen en zich verplaatsen, alleen vangen ho maar niets dus. We zijn op 
alles voorbereid dus laat die vogels maar komen. We vingen al zo een gitzwarte merelman van 126 gram, we hopen dat 
deze een voorloper is van de noordelijke populatie. Bij het uithalen uit hijsnet X voelde ik al dat het een stevige merel 
betrof. Ik hoop deze week op meer van die jongens en meiden uit Siberie.
In het bosgedeelte bijna geen wind in de laatste schemerronde echter bij sectie 5 des te meer wind en bladvang.
Als laatste vogel in de slotronde een vrouw groenling in sectie 4 dat was voor ons een leuke en onverwachte vangst.

Van tot: Aanwezig:

zaterdag 31 oktober 2020Nieuw: Nieuw geringde 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 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Goudhaan 7 7
Groenling 2 2
Grote Gele Kwikstaart 1 1
Heggenmus 1 1
Koolmees 1 1
Koperwiek 232 34
Merel 28 10
Pimpelmees 1 1
Roodborst 3 3
Sijs 4 4
Spreeuw 1 1
Staartmees 22 4
Vink 1 1
Waterral 3 3
Winterkoning 11 2
Zanglijster 2 2
Zwartkop 8 8

Totaal: 76 9

Aantal soorten: 17

Dagverslag

85

7:30 18:45 Joop & Michiel

De wind heeft afgelopen nacht de netten grotendeels schoon geblazen met uitgezondert sectie 6 , die stonden stijf van de 
bladeren.
Een zeer rijke en gevarieerde eerste ronde, 25 stuks. Er was dus aankomst met leuke soorten. Het weer knapte lekker op 
rond 10 uur erg zonnig.
Omstreeks 11,00 uur begon het bij enkele netten flink te waaien. We bleven steeds vogels aanvoeren naar de ringtafel. 
De Koperwiek was vandaag de koploper. Even voor half drie vanmiddag scheerde net voor ons raam een man Havik 
langs, niet in een net helaas. Hij zal ze weten te staan de slimmert.
Net na15.00 uur ging het even miezeren op dat moment vingen we aan het einde van sectie 7 een grote gele kwikstaart. 
Voor Michiel een nieuwe handsoort evenals de waterral.
De verhouding nieuw en terug liet vandaag ook zien dat er beweging zat in de aanvoer van een leuk pallet aan 
vogelsoorten.
De koperwieken bleven in de netten komen, verdeelt over alle netten.Dat ging door tot de laatste ronde. We hoorden op 
veel plekken in het glop dat ze naast het pad sliepen. Alvorens te gaan slapen namen ze gezamenlijk nog even de dag 
door zo leek het. De bijna volle maan  scheen net boven de horizon.
Volgens de verwachting komt er komende nacht een bak regen aan en morgen is het wisselvallig. We hopen op een 
stukje mazzel zodat het regen gebied van morgen langs ons heen  zal gaan.

Van tot: Aanwezig:

zondag 1 november 2020Nieuw: Nieuw geringde 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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langs, niet in een net helaas. Hij zal ze weten te 
staan, de slimmerd.
Net na 15:00 uur ging het even miezeren en op dat 
moment vingen we aan het einde van sectie 7 een 
Grote Gele Kwikstaart. Voor Michiel een nieuwe 
handsoort evenals de Waterral.
De verhouding nieuw en terug liet vandaag ook 
zien dat er beweging zat in de aanvoer van een leuk 
palet aan vogelsoorten.
De Koperwieken bleven in de netten komen, ver
deeld over alle netten. Dat ging door tot de laatste 
ronde. We hoorden op veel plekken in het Glop dat 

ze naast het pad sliepen. Alvorens te gaan slapen namen ze gezamenlijk nog even de dag door, zo leek 
het. De bijna volle maan scheen net boven de horizon.
Volgens de verwachting komt er komende nacht een bak regen aan en morgen is het wisselvallig. We 
hopen op een stukje mazzel zodat het regengebied van morgen langs ons heen zal gaan.
Joop en Michiel

Maandag 2 november 2020
Aantrekkende wind
Erg veel wind en erg veel blad. Ge
woon maar gaan ruimen, dan valt het 
wel mee.
Over de gehele ochtend slechts een 
enkele bui, er was veel meer ver
wacht. We hadden dus mazzel. Het 

klaarde in de loop van de middag op. Maar de wind bleef en het 
blad ook.
Veel minder vogels maar dat kan ook niet anders met die wind. 
Michiel hoorde steeds op zijn ronde een roepende Bladkoning 
rechts van sectie 4 en in mijn ronde was het gewoon stil. Wat ook 
stilviel was de wind, even na 16:00 uur keken we elkaar aan, zo 
van: wie heeft de wind uitgezet?
Op veel plaatsen in het Glop zag ik ook gelijk weer dansmuggen 
of hoe ze ook mogen heten.
Opvallend in de vangsten: voor de derde dag op rij vingen we aan 
het eind van sectie 4 een of meer Groenlingen. Hebben die ook 
een soort slaapplaats? Ik weet het niet, maar het zou zo maar 
kunnen.

Bij sectie 9 dacht een vrouwtje Sperwer een Merel uit het net te stelen. Jammer voor haar mislukte dat, 
gelukkig voor de Merel.
Joop en Michiel

Dagvangst van 02 11 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Goudhaan 2 2
Groenling 1 1
Koolmees 11 2
Koperwiek 9 9
Merel 21 3
Pimpelmees 1 1
Rietgors 2 2
Roodborst 2 2
Sijs 2 2
Vink 2 2
Waterral 22 4
Winterkoning 2 2
Zanglijster 2 2
Zwartkop 3 3

Totaal: 27 10

Aantal soorten: 14

Dagverslag

37

7:30 18:45 Joop & Michiel

Erg veel wind en erg veel blad. Gewoon maar gaan ruimen, dan valt het wel mee. Over de gehele ochtend slechts een 
enkele bui, er was veel meer verwacht. We hadden dus mazzel. Het klaarde in de loop van de middag op. De wind bleef 
en het blad ook. Veel minder vogels maar dat kan ook niet anders met die wind.  Michiel hoorde steeds op zijn ronde een 
roepende bladkoning rechts van sectie 4 en in mijn ronde gewoon stil. Wat ook stil viel was de wind, even na 16,00 uur 
keken we elkaar aan zo van wie heeft de wind uitgezet.?
Op veel plaatsen in het glop zag ook gelijk weer dansmuggen of hoe ze ook mogen heten. Opvallend in de vangsten, was 
dat voor de derde dag op rij vingen we aan het eind van sectie 4 een of meer groenlingen. Hebben die ook een soort 
slaapplaats ik weet het niet maar het zou zo maar kunnen. Bij sectie 9 dacht een vrouw sperwer een merel uit het net te 
stelen, jammer voor haar, dat mislukte gelukkig voor de merel.

Van tot: Aanwezig:

maandag 2 november 2020Nieuw: Nieuw geringde 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 3 november 2020
Van stralend blauw naar beestenweer
Bij het opstaan meteen naar buiten 
kijken of de bomen bewegen? Geluk
kig niet en bij de eerste ronde al snel 
een strakblauwe lucht. Deze ochtend 
hadden we amper blad in de netten 
dat scheelt weer een berg werk. Wei
nig beweging in het Glop wat vogels 
betreft maar wel weer veel Waterral
len actief. De rest van de ochtend 
wandelen we de vogels bij elkaar 
zonder spectaculaire vangsten.
Vlak voor de ringtafel landde een Fa
zant tussen de wilgen, op de hielen 
gezeten door een volwassen manne
tje Havik. Ook hij miste zijn beoogde 
prooi. Wel twee Vuurgoudhanen, één in net 1 en de andere in net 5.
Vanwege de aangekondigde storm hielden we de weersverwachting goed in de gaten. Het bleef maar uit, 

totdat we om 17:45 uur een paar windvlagen over het Glop kregen, en we besloten de boel in rap tempo 
te sluiten.
Uit hijsnet Y wisten we net voor de regen nog wel een Putter te halen. Een leuke nieuwe weeksoort ter 
afsluiting van de dag.
Joop en Michiel

Woensdag 4 november 2020
Vroegertje
Extra vroeg op deze morgen omdat 
we gisteren de boel moesten sluiten 
en dus nu weer openen. Op de tijd 
dat we normaal opstaan stond alles 
weer klaar om te vangen.
In de loop van de ochtend waren ook 
de laatste netten weer paraat want er 
moest een berg blad gepeuterd wor
den. Het weer is opgeknapt: geen 
wind en geen dreiging meer van re
gen.
Al vroeg vlogen er Watersnippen en 
Kramsvogels over. Vanaf sectie 5 zag 
ik een groep van wel 700800 Goud
plevieren opvliegen en weer landen in 
de Banckspolder...

Dagvangst van 03 11 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Goudhaan 14 5
Koperwiek 19 10
Merel 35 8
Pimpelmees 6 6
Putter 1 1
Roodborst 1 1
Sijs 43 7
Tjiftjaf 1 1
Vink 1 1
Vuurgoudhaan 2 2
Winterkoning 21 3
Zwartkop 1 1

Totaal: 34 12

Aantal soorten: 12

Dagverslag

46

7:45 17:10 Joop en Michiel

Bij het opstaan en meteen naar buiten kijken of de bomen bewegen? Gelukkig niet en bij de eerste ronde al snel een 
strak blauwe lucht. Deze ochtend hadden we amper  blad in de netten dat scheelt weer een berg werk. Weinig beweging 
in het glop wat vogels betreft maar wel weer veel Waterrallen aktief. De rest van de ochtend wandelen we  de vogels bij 
elkaar zonder sectaculaire vangsten. Vlak voor de ringtafel landde een Fazant tussen de wilgen op de hielen gezeten 
door een volwassen man Havik ook hij miste zijn beoogde prooi. Wel 2 Vuurgoudhanen een in net 1 en de ander in net 5. 
De verwachting van de storm die werd verwacht hielden we goed in de gaten. Het bleef maar uit. Totdat we om 17,45 uur 
een paar windvlagen over het glop kregen, besloten we in rap tempo de boel te sluiten. In hijsnet Y wisten we net voor de 
regen nog wel een Putter  te halen. Een leuke nieuwe weeksoort ter afsluiting van de dag.

Van tot: Aanwezig:

dinsdag 3 november 2020Nieuw: Nieuw geringde 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 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Boomkruiper 1 1
Goudhaan 1 1
Heggenmus 1 1
Koolmees 2 1 3
Koperwiek 211 13
Merel 4 4
Pimpelmees 2 3
Roodborst 1 1
Sijs 1 1
Staartmees 2 2
Vink 1 1
Vuurgoudhaan 12 3
Waterhoen 1 1
Waterral 2 2
Winterkoning 12 3
Zwartkop 2 2

Totaal: 23 16

Aantal soorten: 16

Dagverslag

2 42

7:50 18:40 Joop & Michiel en later Sylvia

Extra vroeg op deze morgen omdat we gisteren de boel moesten sluiten en dus nu weer open. Op de tijd dat we normaal 
opstaan stond alles weer klaar om te vangen. In de loop van de ochtend waren ook de laatste netten weer paraat er 
moest een berg blad gepeuterd worden. Het weer is opgeknapt geen wind en geen dreiging meer van regen. Al vroeg 
vlogen er watersnippen en kramsvogels over. Vanaf sectie 5 zag ik een groep van wel 7 a 800 goudplevieren opvliegen 
en weer  landen in de Banckspolder.. Met de gevangen vogels was het rustig vanmorgen. We gaan er van uit dat dit weer 
tot en met de aflossing van zaterdag zo zal blijven.

Van tot: Aanwezig:

woensdag 4 november 2020Nieuw: Nieuw geringde 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 gevangen vogels was het rustig vanmorgen. We gaan ervan uit dat dit weer tot en met de aflos
sing van zaterdag zo zal blijven. Sylvia de Vries kwam de gelederen versterken.
Joop, Michiel en Sylvia

Donderdag 5 november 2020
Lijsterdag
Bij een temperatuur van amper 8°C 
maar wel zonnig en half bewolkt werd 

de eerste ronde gelopen. Ook nauwelijks wind. Een leuke eerste 
ronde met een gevarieerde aanvoer.
Tijdens het ringen hoorden we een zingende Koperwiek vlak bij 
de ringtafel. Nooit eerder hier gehoord. Wat we wel hoorden maar 
niet vingen waren roepende Kepen en kwetterende Sijzen. De 
aanvoer was ongemerkt goed in elke ronde.
We hebben ook een filmpje gemaakt bij de rallenkooi bij sectie 0, 
waar je kan zien dat een Waterral er niet in kan/wil en rechtsom
keer gaat.
Een vrouwtje Vink had een ring om met een vreemd nummer en 
zij bleek bij controle op 10 augustus 2017 hier geringd te zijn 
door Koos. Tussendoor niet in onze handen gehad.
Het was vandaag wel een lijsterdag: relatief veel Merels en Ko
perwieken. Van de Merels vielen de gewichten wel enigszins te

Dagvangst van 05 11 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Goudhaan 1 1
Groenling 2 2
Koolmees 2 2
Koperwiek 210 12
Kramsvogel 1 1
Merel 424 28
Pimpelmees 62 8
Roodborst 71 8
Sijs 27 9
Staartmees 1 1 2
Tjiftjaf 1 1
Vink 12 3
Vuurgoudhaan 2 2
Waterral 11 11
Winterkoning 41 5
Zanglijster 1 1
Zwartkop 1 1

Totaal: 65 31

Aantal soorten: 17

Dagverslag

1 97

7:50 18:40 Sylvia, Michiel & Joop

Bij een temperaruur van amper 8 graden celcius maar wel zonnig en half bewolkt werd de eerste ronde gelopen. Ook 
nauwelijks wind. Een leuke eerste ronde met een gevarieerde aanvoer.
Tijdens het ringen hoorden we een zingende Koperwiek vlakbij de ringtafel. Nooit eerder hier gehoord. Wat we wel hoorde 
maar niet vingen waren roepende Kepen en kwetterende Sijzen. De aanvoer was ongemerkt goed in elke ronde. We 
hebben ook een filmpje gemaakt bij den rallenkooi bij sectie 0, waar je kan zien dat een ral en niet in kan/wil en 
rechtsomkeer gaat. Een vrouw Vink had een vreemd nummer werd gevangen en zij bleek bij controle op 10-8-2017 hier 
geringd was door Koos. Tussendoor niet in onze handen gehad. Het was vandaag wel een lijsterdag relatief veel Merels 
en Koperwieken. Van de Merels vielen de gewichten wel enigsinds tegen . Het varieerde tussen de 80 en 115 gram. Ik 
heb ze wel eens zwaarder gehad.
Nog een volle dag voor de boeg nog een volle dag genieten.

Van tot: Aanwezig:

donderdag 5 november 2020Nieuw: Nieuw geringde 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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gen. Het varieerde tussen de 80 en 115 gram. Ik heb ze wel eens zwaarder gehad.
Nog één volle dag voor de boeg, nog een volle dag genieten.
Joop, Michiel en Sylvia

Vrijdag 6 november 2020
Vaste gast
De zon scheen recht in ons gezicht 
van sectie 2 tot einde sectie 4, ge
woon verblindend. Verder bladstil en 

lekker fris, voor ons ideale weersomstandigheden maar dit bracht 
ons niet meer vogels, helaas.
Geduld werd beloond: we hoorden ze vaak overvliegen, maar we 
vingen eindelijk een vrouwtje Keep in hijsnet X. Later nog een 
tweede exemplaar.
Opvallend vanmorgen op verschillende plaatsen toch weer mest
kevers in de netten, maar liefst vijf.
Een Waterral werd teruggevangen die zich in de laatste drie we
ken al regelmatig had laten vangen. Zo konden we zien dat deze 
al ruim 30 gram was aangekomen.
In hijsnet X werd een groepje Sijzen gevangen. Deze soort is van
daag koploper in het dagtotaal.
Groet, Sylvia, Joop en Michiel

Week 46

Zaterdag 7 november 2020
Wisseldag naar de hekkensluiters
Met 4°C is het vanochtend lekker fris.
Met de boot van 13:30 arriveerden de 
hekkensluiters van het seizoen en 
kwamen aan in een opgeruimd Glop 
waar een goedgeluimde interimHar
ry ons opwachtte. Ploeg Joop c.s. had 
getuige de lijst nog een heel aardige 
ochtend beleefd met al mooi twee 
Vuurgoudhanen op de lijst en als 
completering van het kleurenpalet 
daar nog een terugvangst van een 
IJsvogel aan toegevoegd.
In de middag en avondrondes die wij 
vervolgens nog hebben gelopen was 
het vooral rustig in het vangterrein. 
Nog wel en rondje met vier Zanglijs

Dagvangst van 07 11 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Goudhaan 2 2
Groenling 1 1
Houtsnip 1 1
IJsvogel 1 1
Kleine barmsijs 1 1
Koolmees 2 1 3
Koperwiek 14 14
Merel 38 11
Pimpelmees 13 4
Rietgors 1 1
Roodborst 56 11
Sijs 14 5
Spreeuw 1 1
Staartmees 11 2
Tjiftjaf 11 2
Vink 3 3
Vuurgoudhaan 12 3
Waterral 6 6
Winterkoning 21 3
Zanglijster 7 7
Zwartkop 2 2

Totaal: 62 21

Aantal soorten: 21

Dagverslag

1 84

8:00 23:59 Sylvia,Michiel & Joop, André Duiven, opgevolgd door Henri Bouwmeester en 

Met 4 graden is het lekker fris.

Met de boot van 13:30 arriveerden de hekkensluiters van het seizoen en kwamen aan in een opgeruimd Glop waar een 
goedgeluimd interim Harry ons opwachtte. Ploeg Joop c.s. had getuige de lijst nog een heel aardige ochtend beleefd met 
al mooi 2 Vuurgoudhanen op de lijst en als completering van het kleurenpalet daar nog een terugvangst van een IJsvogel 
toegevoegd.

In de middag- en avondrondes die wij vervolgens nog hebben gelopen was het vooral rustig in het vangterrein. Nog wel 
een rondje met 4 Zanglijsters bij elkaar in het net op de rand van sectie 6 en 7 met daarbij ook nog een paar 
Koperwieken. Verder nog een paar Sijzen uit hijsnet X en een ongeringde Pimpel. In de eerste ronde in het donker een 
Waterral in de onderste baan van sectie 7, net voor de luidspreker. Achterin het terrein bij sectie 5 horen we nog een 
Waterhoen en bij het ringen van de laatste vogels worden we weer begeleid door de bij de meeste vangploegen 
ongetwijfeld wel bekende overvliegende Kerkuil. Holmer komt 's avonds nog een gedazzelde Houtsnip brengen, de 19e 
die hier dit jaar een ring krijgt.  
In de laatste rallenronde voor middernacht nog 1 Waterral in sectie 3 en op een paar plekken rustende rallen, onder 
andere op de takkenbossen die voor de luidspreker liggen. De netten zijn ondertussen bij deze windstille nacht zwaar 
bepareld van de dauw. Het zal morgenochtend dus wel mistig gaan worden.

Henri Bouwmeester, Hanneke Huiskamp en gast Gerben Wiersma.

Van tot: Aanwezig:

zaterdag 7 november 2020Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

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

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 06 11 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Goudhaan 1 1
Heggenmus 11 2
Houtsnip 12 3
Keep 2 2
Koperwiek 15 6
Merel 39 12
Pimpelmees 23 5
Roodborst 4 4
Sijs 313 16
Staartmees 1 1
Tjiftjaf 3 3
Waterral 18 9
Winterkoning 51 6
Zwartkop 12 3

Totaal: 50 23

Aantal soorten: 14

Dagverslag

73

7:50 18:40 Joop, Sylvia & Michiel

De zon scheen recht in ons gezicht van sectie 2 tot einde sectie 4,  gewoon verblindend. Verder bladstil en lekker fris, 
voor ons ideale weersomstandigheden maar dit bracht ons  niet meer vogels, helaas. Geduld werd beloond weHoorden 
ze vaak overvliegen, maar we vingen  eindelijk een vrouw Keep in het hijsnet X. Later nog een 2e exemplaar. Op vallend 
vanmorgen op verschillende plaatsen toch weer mestkevers in de netten maar liesfst 5 exemplaren. Een Waterral werd 
teruggevangen die zich regelmatig liet vangen in de laatste 3 weken.  Zo  konden we zien dat deze ral al ruim 30 gram 
was aangekomen, In hijsnet X werd een groepje Sijzen gevangen deze soort is vandaag koploper in het dagtotaal.
De Houtsnippen op de lijst zijn door Holmer gevangen in de Banckspolder door middel van de dazzeltechniek.

Van tot: Aanwezig:

vrijdag 6 november 2020Nieuw: Nieuw geringde 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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ters bij elkaar in het net op de rand van sectie 6 en 7, met daarbij ook nog een paar Koperwieken.
Verder nog een paar Sijzen uit hijsnet X en een ongeringde Pimpelmees. In de eerste ronde in het donker 
een Waterral in de onderste baan van sectie 7, net voor de luidspreker. Achter in het terrein bij sectie 5 
horen we nog een Waterhoen en bij het ringen van de laatste vogels worden we weer begeleid door de 
bij de meeste vangploegen ongetwijfeld wel bekende overvliegende Kerkuil.
Holmer komt ’s avonds nog een gedazzelde Houtsnip brengen, de 19e die hier dit jaar een ring krijgt.
In de laatste rallenronde voor middernacht nog één Waterral in sectie 3 en op een paar plekken rustende 
rallen, onder andere op de takkenbossen die voor de luidspreker liggen.
De netten zijn ondertussen bij deze windstille nacht zwaar bepareld van de dauw. Het zal morgenochtend 
dus wel mistig gaan worden.
Henri Bouwmeester, Hanneke Huiskamp en Gerben Wiersma

Zondag 8 november 2020
Rallenbal
Al vroeg opgestaan om in het donker 
de hijsnetten en grofmazige netten 
open te schuiven. Het was nog steeds 
windstil en de netten parelden weer 

van de dauw. Tot mijn verrassing zag ik voor mij uit werkelijk vele 
tientallen Waterrallen op de paadjes van sectie 3/4 en 7/8 zitten 
of lopen. Ook hingen er twee in de bovenste baan van een mist
net. Keurig netjes zaten deze twee overeind te slapen in het net, 
ze zaten ook helemaal niet vast in de mazen.
Bij hijsnet Y aangekomen zaten er ook vier op het dichtgeschoven 
net. De eerste ronde bij daglicht leverde een beeld van op vele 
plaatsen poepspetters van rallen op het pad en nog steeds overal 
rondlopende rallen. In de meeste kooien vielen de vangsten ech

ter vies tegen, die staan uiteindelijk inmiddels toch te nat in diep water. Alleen de kooi bij hijsnet Y en bij 
sectie 8 staan droog genoeg en die vangen wel.
Het lange grofmazige net van sectie 6 had in de 
eerste ronde twee Merels en een Kerkuil; de laat
ste was een ongeringde eerstejaars vrouwtje met 
onder de uil op de grond een kakelverse braakbal.
In de kooi bij hijsnet Y zaten in de tweede ronde 
negen rallen tegelijk. Daarbij ook een terugvangst 
van eerder dit seizoen. Verder van alles wat in de 
netten want er was wel weer binnenkomst van een 
aantal Merels en Koperwieken.
Ook verspreid door het terrein een paar Pimpel en 
Koolmezen. Bij de Pimpelmezen vandaag twee 
stuks NVO (Niet Van Ons), ringen wel van de Ne
derlandse ringcentrale maar niet van onze ring
baan. In hijsnet X ook een leuke zwartwitverras
sing, een Zwarte Mees. De eerste van het jaar en 

Dagvangst van 08 11 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Grote Bonte Specht 1 1
Kerkuil 1 1
Koolmees 31 4
Koperwiek 3 3
Merel 221 23
Pimpelmees 18 2 11
Putter 3 3
Rietgors 1 1
Roodborst 26 8
Siberische tjiftjaf 1 1
Sijs 22 4
Tjiftjaf 2 2
Vuurgoudhaan 31 4
Waterral 223 25
Winterkoning 2 2
Zwarte mees 1 1
Zwartkop 1 1

Totaal: 75 18

Aantal soorten: 17

Dagverslag

2 95

7:00 23:59 Henri Bouwmeester, Hanneke Huiskamp, Gerben Wiersma.

Al vroeg opgestaan om in het donker de hijsnetten en grofmazige netten open te schuiven. Het was nog steeds windstil 
en de netten parelden weer van de dauw. Tot mijn verrassing zag ik voor mij uit werkelijk vele tientallen Waterrallen op de 
paadjes van sectie 3 / 4 / 7 en 8 zitten of lopen. Ook hingen er 2 in de bovenste baan van 1 mistnet. Keurig netjes zaten 
deze 2 overeind te slapen in het net, ze zaten ook helemaal niet vast in de mazen. Bij hijsnet Y aangekomen zaten er ook 
een viertal op het dichtgeschoven net. De eerste ronde bij daglicht leverde een beeld van op vele plaatsen poepspetters 
van rallen op het pad en nog steeds overal rondlopende rallen. In de meeste kooien vielen de vangsten echter vies tegen, 
die staan uiteindelijk inmiddels toch te nat in diep water. Alleen de kooi bij hijsnet Y en bij sectie 8 staan droog genoeg en 
die vangen wel. Het lange grofmazige net van sectie 6 had in de eerste ronde 2 Merels en een Kerkuil; de laatste een 
ongeringde eerstejaars vrouw met onder de uil op de grond een kakelverse braakbal. In de kooi van Y zaten in de 2e 
ronde 9 rallen tegelijk. Daarbij ook een terugvangst van eerder dit seizoen. Verder van alles wat in de netten want er was 
wel weer binnenkomst van een aantal Merels en Koperwieken. 
Ook verspreid door het terrein een paar Pimpels en Koolmezen. Bij de Pimpels vandaag 2 NVO's, ringen wel van de 
Nederlandse ringcentrale maar niet van ons. In hijsnet X ook een leuke zwart-wit-verrassing, een Zwarte Mees. De eerste 
van het jaar en misschien de eerste van meerdere want er is de afgelopen dagen ineens trek van deze soort. Wie weet…
Ook de Vuurgoudhaantjes deden het leuk vandaag, 1 ongeringde en 3 terug van afgelopen week, tegelijk bij elkaar en 2 
netten. Het spetter-spatterfestijn van de rallen ging vandaag de hele dag door, de vangsten vielen echter rond het 
middaguur geheel stil.
Aan het eind van de middag in de hoek van 4 naar 5 nog 3 Putters, waar er meer ook in het riet hun slaaplocatie 
gevonden hadden. In de voorlaatste ronde nog een overtuigende Siberische Tjiftjaf en daarna nog wat lijsters waarvan al 
op tijd vertrek plaatsvond. In de avonduren vooralsnog 1 Waterral gevangen, meerdere horen en zien we er weer in de 
struiken, maar het lijken er minder te zijn dan gisteravond. Ondertussen passeerde een groep laag overvliegende groep 
Smienten en trek van Kokmeeuwen.

Van tot: Aanwezig:

zondag 8 november 2020Nieuw: Nieuw geringde 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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misschien de eerste van meerdere want er is de 
afgelopen dagen ineens trek van deze soort. Wie 
weet...
Ook de Vuurgoudhanen deden het leuk vandaag, 
een ongeringde en drie terug van afgelopen week, 
tegelijk bij elkaar in twee netten.
Het spetterspatterfestijn van de rallen ging van
daag de hele dag door, de vangsten vielen echter 
rond het middaguur geheel stil.
Aan het eind van de middag in de hoek van sectie 4 
naar 5 nog drie Putters, waar er meer ook in het 
riet hun slaaplocatie gevonden hadden. In de voor
laatste ronde nog een overtuigende Siberische 
Tjiftjaf en daarna nog wat lijsters waarvan al op 
tijd vertrek plaatsvond.
In de avonduren vooralsnog één Waterral gevan

gen, meerdere horen en zien we er weer in de struiken, maar het lijken er minder te zijn dan gisteravond. 
Ondertussen passeerde een groep laag overvliegende groep Smienten en was er trek van Kokmeeuwen.
Henri, Hanneke Huiskamp en Gerben

Maandag 9 november 2020
Opnieuw lijsteraankomst en een groet 
uit Duitsland
In het donker weer op pad naar de 
hijsnetten om deze open te schuiven. 
Net als gisteren liepen er weer een 
aantal Waterrallen op de paadjes in 
de omgeving van de luidspreker. Ook 
sprongen er alweer diverse van de 
takken.
Bij terugkomst van hijsnet Y sprong 
er een grote vogel op van het kleine 
open stuk bij de luidspreker... Een 
ROERDOMP! De vogel klom vrijwel 
recht omhoog en met z’n bekende 
wat lompe vlucht kon ik hem volgen, 
laagvliegend over de vegetatie van 
onze opstelling richting de Kooiplaats. 
Mijn gedachten gingen meteen weer 
terug naar 2007 toen we er echt een
tje in een van de netten hadden kun
nen vangen.
De eerste ronde leek een herhaling van gisteren, een zevental Waterrallen in de kooi bij hijsnet Y, overal 
in de opstelling een aantal Merels en binnenkomende Koperwieken in de lucht. Helemaal achterin het 
laatste net bij het meteoveld hing een jonge IJsvogel. Een eigen terugvangst van 6 oktober, nu voor de 
derde maal in de netten.
In de volgende ronde ook drie Zwartkoppen en inmiddels was ook een aantal Sijzen meteen van de par
tij. De Merels bleven meer dan gisteren binnenkomen en leken ook langer ter plaatse te blijven.
In de weersituatie was niks veranderd: een vrijwel verwaarloosbaar oostenwindje, droog en helder. In de 
loop van de ochtend schoof de bewolking echter wel dicht en zagen we slechts af en toe even een zon
nestraaltje.
De hele dag bleef het lekker doorvangen met aantallen van 15 tot 20 vogels per ronde. Aan het eind van 
de middag begon het behoorlijk te betrekken en kwam vanuit het zuiden een regengebiedje het eiland 
op. Snel een ronde lopen dus. Het grootste deel van de opstelling had op dat moment vrijwel geen vo
gels, maar vanaf het einde van sectie 4 sprongen aan alle kanten vogels vanuit de struiken in de netten 
en begonnen er ook tientallen Koperwieken te vertrekken.
De regen werd wat heviger en de rest van de Koperwieken besloot toch maar aan de grond te blijven en 
kwamen onderweg dus toch nog onze netten tegen. In sectie 6 hingen er vijf bij elkaar en daar zat een 
opvallend afwijkend exemplaar bij... Het bleek een Koperwiek in jeugdkleed te zijn... Nooit gezien 

Dagvangst van 09 11 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Goudhaan 11 2
Grote Bonte Specht 1 1
IJsvogel 1 1
Koolmees 1 1
Koperwiek 34 34
Merel 145 46
Pimpelmees 45 1 10
Putter 1 1
Rietgors 1 1
Roodborst 32 5
Sijs 710 1 18
Vink 5 5
Vuurgoudhaan 2 2
Waterral 18 18
Winterkoning 21 3
Zanglijster 2 2
Zwartkop 7 7

Totaal: 135 20

Aantal soorten: 17

Dagverslag

1 1 157

7:15 23:59 Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp. Gerben Wiersma tot 10:15 uur.

In het donker weer op pad naar de hijsnetten om deze open te schuiven. Net als gisteren liepen er weer een aantal Rallen 
op de paadjes in de omgeving van de luidspreker. Ook sprongen er alweer diverse van de takken. Bij terugkomst van 
hijsnet Y sprong er een grote vogel op van het kleine open stuk bij de luispreker…Een ROERDOMP ! De vogel klom 
vrijwel recht omhoog en met z'n bekende wat lompe vlucht kon ik hem volgen, laagvliegend over de vegetatie van onze 
opstelling richting de Kooiplaats. M'n gedachten gingen meteen weer terug naar 2007 toen we er echt eentje in één van 
de netten hadden kunnen vangen.
De eerste ronde leek een herhaling van gisteren, een 7-tal Waterrallen in de kooi bij hijsnet Y, overal in de opstelling een 
aantal Merels en binnenkomende Koperwieken in de lucht. Helemaal achter in het laatste net bij het meteoveld hing een 
jonge IJsvogel. Een eigen terugvangst van 6 Oktober jongstleden, nu voor de 3e maal in de netten.
In de volgende ronde ook 3 Zwartkoppen en inmiddels was ook een aantal Sijsjes was meteen van de partij. De Merels 
bleven meer dan gisteren binnenkomen en leken ook langer ter plaatse te blijven. In de weerssituatie was niks verander, 
een vrijwel verwaarloosbaar Oostenwindje, droog en helder. In de loop van de ochtend schoof de bewolking echter wel 
dicht en zagen we slechts af en toe even een zonnestraaltje. De hele dag bleef het lekker doorvangen met aatallen van 
15 tot 20 vogels per ronde. Aan het eind van de middag begon het behoorlijk te betrekken en duwde zich vanuit het 
zuiden een regengebiedje het eiland op. Snel een ronde lopen dus. Het grootste deel van de opstelling had op dat 
moment vrijwel geen vogels, maar vanaf het einde van sectie 4 sprongen aan alle kanten vogels vanuit de struiken in de 
netten en begonnen er ook tientallen koperwieken te vertrekken. De regen werd wat heviger en de rest van de 
Koperwieken besloot toch maar aan de grond te blijven en kwamen onderweg dus toch nog onze netten tegen. In sectie 6 
hingen er 5 bij elkaar en daar zat een opvallend afwijkend exemplaar bij…. Het bleek een Koperwiek in jeugdkleed te 
zijn… Nooit gezien zeg, laat staan gevangen. Echt het hele kleed was nog in geboortetinten met mooie fijne stipjes en 
streepjes op rug en stuit en op de borst en buik het van lijsters bekende stippenpatroon, maar dan op alle veren tot en 
met het grootste deel van de buik. In diezelfde ronde kwamen er ook nog een paar Sijzen en Pimpels op de ringtafel. Een 
Sijs had een mooie glanzende ring van de Duitse ringcentrale Helgoland. Nice !
Na de regenbui trad de duisternis een stukje vroeger in dan geplanden liep ik nog een ronde met 19 vogels waarvan nog 
weer 5 Waterrallen. De avondrondes leverden niets op, maar er liepen wel weer 4 rallen rond in de omgeving van de 
luidspreker. Kijken wat de dag van morgen weer brengt.

Van tot: Aanwezig:

maandag 9 november 2020Nieuw: Nieuw geringde 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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zeg, laat staan gevangen. Echt 
het hele kleed was nog in geboor
tetinten met mooie fijne stipjes en 
streepjes op rug en stuit en op de 
borst en buik het van lijsters be
kende stippenpatroon, maar dan 
op alle veren tot en met het groot
ste deel van de buik.
In diezelfde ronde kwamen er ook 
nog een paar Sijzen en Pimpelme
zen op de ringtafel. Een Sijs had 
een mooie glanzende ring van de 
Duitse ringcentrale Helgoland. 
Nice!
Na de regenbui trad de duisternis 
een stukje vroeger in dan gepland 
en liep ik nog een ronde met 19 
vogels waarvan nog weer vijf Wa
terrallen.
De avondrondes leverden niets 
op, maar er liepen wel weer vier 
Waterrallen rond in de omgeving 

van de luidspreker. Kijken wat de dag van morgen weer brengt.
Henri, Hanneke Huiskamp en Gerben

Dinsdag 10 november 2020
Mistmerels
Bij het openschuiven van de hijsnet
ten en grofmazige netten in het don
ker was het vrijwel stil in het terrein. 
Ook geen Waterrallen zien wegsnel
len, laat staan gehoord. Flink bezig 
geweest met het ontbladeren van de 
netten want de regen van gisteravond 
heeft heel wat blaadjes te zwaar ge
maakt om het steeltje nog op het tak
je te houden. Maar ongelooflijk, wat 
hebben we nog veel blad te gaan...
Waar is de tijd dat je in november in 
een kaal Glop liep..., nu zit veel blad 
nog groen aan de bomen en hebben 
hoogstens de berken en een paar wil
gensoorten hun blad verloren.
Bij terugkomst bij de Ebelbrug kwa
men ineens vanuit noord en noord
oost diverse Merels binnenvallen. Toch maar even teruggelopen naar het centrale deel van de vangop
stelling. Dat resulteerde in terugkeren op het veldlab met 23 vogels. Het zat in de ponyweide even be
hoorlijk vol met Merels.
Bij deze portie vogels ook een heel leuke Merel, namelijk de 40.000e vogel die ik hier in het Glop sinds 
1993 heb geringd of teruggevangen. De 50.000e ligt nog wel even een eindje weg...
In de tweede ronde is het inmiddels helemaal dichtgeschoven met mist, maar lopen we wederom een 
flinke ronde met Merels. Opvallend is dan wel dat die groep in veel mindere conditie verkeert. In tegen
stelling tot de eerdere groep hebben de meeste van deze Merels geen vet en vaak vliegspier 1. Kennelijk 
verder van zee gekomen en harder moeten werken.
In het bos hangt een grote vogel in het net. Van afstand lijkt het of er een Sperwer of Havik hangt en 
dus wordt er even gesprint. Het blijkt echter een postduif te zijn... ha! Een ongeringde postduif... Dat 
wordt dus zomaar een nieuwe baansoort...
Vanaf de derde ronde zijn de Merels wel vertrokken, zit het eiland inmiddels potdicht in de mist en blijven 
de netten vollopen met grote waterdruppels. De vangsten knallen dan ook snel in elkaar. Daarna gaat 

Dagvangst van 10 11 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Goudhaan 1 1
Groenling 1 1
Heggenmus 1 1
Houtduif 1 1
Koolmees 1 1
Koperwiek 6 6
Merel 462 66
Pimpelmees 33 6
Roodborst 4 4
Sijs 2 2
Staartmees 9 9
Tjiftjaf 1 1
Vink 9 9
Waterral 5 5
Zanglijster 2 2
Zwartkop 1 1

Totaal: 107 9

Aantal soorten: 16

Dagverslag

116

7:15 23:59 Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp

Bij het openschuiven van de hijs/ en grofmazige netten in het donker vrijwel stil in het terrein. Ook geen Waterrallen zien 
wegsnellen, laat staan gehoord. Flink bezig geweest met het ontbladeren van de netten want de regen van gisteravond 
heeft heel wat blaadjes te zwaar gemaakt om het steeltje nog op het takje te houden. Maar ongelooflijk, wat hebben we 
nog veel blad te gaan… waar is de tijd dat je in November in een kaal glop liep, nu zit veel blad nog groen aan de bomen 
en hebben hoogstens de Berken en een paar Wilgensoorten hun blad verloren.
Bij terugkomst bij de Ebelbrug kwamen ineens vanuit Noord en Noordoost diverse Merels binnenvallen. Toch maar even 
teruggelopen naar het centrale deel van de vangopstelling. Dat resulteerde in terugkeren op het veldlab met 23 vogels. 
Het zat in de ponyweide even behoorlijk vol met Merels.
Bij dit portie vogels ook een heel leuke Merel, namelijk de 40.000e vogel die ik hier in het Glop sinds 1993 heb geringd, of 
teruggevangen. De 50.000e ligt nog wel even een eindje weg….
In de tweede ronde is het inmiddels helemaal dichtgeschoven met mist, maar lopen we wederom een flinke ronde met 
Merels. Opvallend is dan wel dat die groep in veel mindere conditie verkeert. In tegenstelling tot de eerdere groep hebben 
de meeste van deze Merels geen vet en vaak vliegspier 1. Kennelijk verder van zee gekomen en harder moeten werken.
In het bos hangt een grote vogel in het net. Van afstand lijkt het of er een Sperwer of Havik hangt en dus wordt er even 
gesprint. Het blijkt echter een Postduif te zijn… ha ! Een ongeringde Postduif…. Dat wordt dus zomaar een nieuwe 
baansoort… 
Vanaf de derde ronde zijn de merels wel vertrokken, zit het eiland inmiddels potdicht in de mist en blijven de netten 
vollopen met grote waterdruppels. De vangsten knallen dan ook snel in elkaar. Daarna gaat het over in sprokkelen van 
vogels, maar blijft het met af en toe een nul/rondje toch wel doorvangen. We vangen nog een groepje Staartmezen, allen 
ongeringd en hangend binnen een net-afstand van 2 meter. Aan het eind van de middag hangt dit voltallige clubje nog 
voor een tweede maal in ditmaal hijsnet X. De rallen gedroegen zich vandaag opmerkelijk. In tegenstelling to voorgaande 
dagen waarop je ze tijdens ieder rondje hoorde wegstuiven en/of alarmeren bleven ze nu alleen maar het bekende 
biggengeluid maken vanaf de plek waar ze zaten. Weinig beweging dus, maar wel af en toe nog 1 of 2 in een kooi. 
In de voorlaatste ronde voor duisternis hangen er helemaal achteraan in de opstelling 7 Vinken tegelijk in 1 net. Die 
hadden duidelijk plannen om te gaan slapen in de struiken aan de overkant van de Glopsloot ; nu kunnen ze dat alsnog 
doen, maar dan voorzien van een ring. Bij dit groepje overigens ook nog een Groenling. Daarna bleek in de eerste 
donkerronde dat de mist nog zwaarder kon, afgeschudde netten zitten na een paar minuten alweer vol met verse 
waterparels…. De late avondrondes leveren helemaal niks aan Rallen op.

Van tot: Aanwezig:

dinsdag 10 november 2020Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

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

Totaal:alle vangsten van deze soort
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het over in sprokkelen van vogels, maar blijft het met af en toe 
een nulronde toch wel doorvangen.
We vangen nog een groepje Staartmezen, alle ongeringd en han
gend binnen een netafstand van twee meter. Aan het eind van de 
middag hangt dit voltallige clubje nog voor een tweede maal, 
ditmaal in hijsnet X.
De rallen gedroegen zich vandaag opmerkelijk. In tegenstelling 
tot voorgaande dagen waarop je ze tijdens ieder rondje hoorde 
wegstuiven en/of alarmeren bleven ze nu alleen maar het be
kende biggengeluid maken vanaf de plek waar ze zaten. Weinig 
beweging dus, maar wel af en toe nog een of twee in een kooi.
In de voorlaatste ronde voor duisternis hangen er helemaal ach
teraan in de opstelling zeven Vinken tegelijk in één net. Die had
den duidelijk plannen om te gaan slapen in de struiken aan de 
overkant van de Glopsloot; nu kunnen ze dat alsnog doen, maar 

dan voorzien van een ring. Bij dit groepje overigens ook nog een Groenling.
Daarna bleek in de eerste donkerronde dat de mist nog zwaarder kon, afgeschudde netten zitten na een 
paar minuten alweer vol met verse waterparels... De late avondrondes leveren helemaal niks aan rallen 
op.
Henri en Hanneke

Woensdag 11 november 2020
Buitenlandse ring en een uiltje knappen voor het slapen gaan.
De hardnekkige mist is vannacht blijven hangen. Bij het opstaan leek het haast meer op motregen dan 
mist. De kruiwagen die ik gistermiddag overeind had gezet had nu de bodem bedekt met een laagje wa
ter.
Na het openen van de netten bleek 
het mirakels stil te zijn in de lucht en 
in het terrein. Je kon in het terrein de 
blaadjes van de bomen horen vallen 
en op de grond terechtkomen. Geen 
plonzende Waterrallen en geen bin
nenvallende Merels. De eerste ronde 
leverde in tegenstelling tot voorgaan
de dagen dan ook amper wat op. Ach
ter in het terrein nog twee Vinken van 
de slaapplaats, een Vuurgoudhaan 
terug en wel één Merel. Wel komen er 
een paar honderd Kolganzen heel 
laag uit noord overvliegen, amper te 
onderscheiden in de mist.
Gelukkig werd het de volgende ronde 
beter. In de daaropvolgende ronde 
werd het nog wat beter, een Water
hoen in kooi 3 die ik gisteren wat bre

dere ingangen heb gegeven nadat deze de hele periode nog niks 
had gevangen.
De mist bleef wederom hangen, maar was bij vlagen wat minder 
dicht en af en toe probeerde de zon zelfs even door te breken. 
Winnen deed ie het echter niet.
Het bleef sprokkelen met de vangsten, al vingen we in de middag 
nog weer een Waterhoen; ditmaal in kooi 5 waar ze zich het meest 
lijken op te houden. In de ponyweide hingen nog weer een vijftal 
mestkevers, goed gevuld met mijten. Over klein gepriegel ge
sproken: we hebben deze dagen ook nog weer een aantal teken 
kunnen verzamelen. Vandaag vingen we echter een Koperwiek 
met naast een grote teek ook een paar kransjes van knaloranje 
nimfen die zich op de oogleden hadden vastgezet. Ik heb ze niet 

Dagvangst van 11 11 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Goudhaan 12 3
Groenling 1 1
Keep 2 2
Koperwiek 213 15
Merel 1013 23
Pimpelmees 31 4
Ransuil 1 1
Sijs 8 8
Staartmees 2 2
Tjiftjaf 11 2
Vink 3 3
Vuurgoudhaan 1 1
Waterhoen 2 2
Waterral 12 3
Winterkoning 3 3

Totaal: 39 33

Aantal soorten: 15

Dagverslag

1 73

7:15 23:59 Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp

De hardnekkige mist is vannacht blijven hangen. Bij het opstaan leek het haast meer op motregen dan mist. De 
kruiwagen die ik gistermiddag overeind had gezet had nu de bodem bedekt met een laagje water. Na het openen van de 
netten bleek het merakels stil te zijn in de lucht en in het terrein. Je kon in het terrein de blaadjes van de bomen horen 
vallen en op de grond terechtkomen. Geen plonzende Waterrallen en geen binnenvallende Merels. De eerste ronde 
leverde in tegenstelling tot voorgaande dagen dan ook amper wat op. Achterin het terrein nog 2 Vinken van de 
slaapplaats, een Vuurgoudhaan terug en wel één Merel. Wel komen er een paar honderd Kolganzen heel laag uit Noord 
overvliegen, amper te onderscheiden in de mist.
Gelukkig werd het de volgende ronde beter. In de daaropvolgende ronde werd het wat beter, een Waterhoen in Kooi 3 die 
ik gisteren wat bredere ingangen heb gegeven nadat deze de hele periode nog niks had gevangen. De mist bleef 
wederom hangen, maar was bij vlagen wat minder dicht en af en toe probeerde de zon zelfs even door te breken. Winnen 
deed ie het echter niet. 
Het bleef sprokkelen met de vangsten, al vingen we in de middag nog weer een Waterhoen; ditmaal in kooi 5 waar ze 
zich het meest lijken op te houden. In de ponyweide hingen nog weer een vijftal Mestkevers, goed gevuld met mijten. 
Over klein gepriegel gesproken: we hebben deze dagen ook nog weer een aantal teken kunnen verzamelen. Vandaag 
vingen we echter een Koperwiek met naast een grote teek ook een paar kransjes van knal-oranje nimfen die zich op de 
oogleden hadden vastgezet. Ik heb ze niet eerder in deze kleur gezien, maar ook hier hebben we er een aantal van 
verzameld voor nader onderzoek.
Eind van de middag hing er nog weer een groepje van 6 Sijzen bij elkaar in een net, allen terugvangsten van afgelopen 
weken. Leuk om te zien dat een aantal van die vogeltjes nog steeds met lichaamsrui bezig zijn. Eind van de middag 
komter nog steeds een groep Kolganzen uit zee over het eiland om pal zuid door te vliegen naar de vaste wal.
In de laatste ronde hangen er op de slaapplek in de bocht naar 5 alleen een Keep en een Groenling. De Keep is voor ons 
een nieuwe weeksoort, de Groenling niet. Maar de Groenling heeft wel een leuke ring om : STAVANGER NORWAY. Goh, 
de 2e buitenlander al deze week. Verder nog een andere Keep, 2 staartmezen terug en een stuk of 10 Koperwieken. 
Gezien de weersomstandigheden mogen we onze handen dichtknijpen met het dagtotaal dat we nog hebben weten te 
bereiken. Bij de bedtijdronde blijkt er toch 'out of the blue' wind te zijn komen opzetten. Naast het rallenchecken dus nog 
even blaadjes peuteren voor het sluiten van de grofmazige netten. En toch hing er tussen het blad een vogel. Een Ransuil 
wel te verstaan. Het blijkt een reeds geringd exemplaar te zijn, een eigen terugvangst uit 2016 waarin de vogel door Koos 
van Ee als >3 kj is geringd. Zo'n terugvangst hebben we niet vaak ….

Van tot: Aanwezig:

donderdag 12 november 2020Nieuw: Nieuw geringde 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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eerder in deze kleur gezien, maar ook hier hebben we er een aan
tal van verzameld voor nader onderzoek.
Eind van de middag hing er nog weer een groepje van zes Sijzen 
bij elkaar in een net, alle terugvangsten van afgelopen weken. 
Leuk om te zien dat een aantal van die vogeltjes nog steeds met 
lichaamsrui bezig zijn. Eind van de middag komt er nog steeds 
een groep Kolganzen uit zee over het eiland om pal zuid door te 
vliegen naar de vaste wal.
In de laatste ronde hangen er op de slaapplek in de bocht naar 
sectie 5 alleen een Keep en een Groenling. De Keep is voor ons 
een nieuwe weeksoort, de Groenling niet. Maar de Groenling heeft 
wel een leuke ring om: STAVANGER NORWAY. Goh, de tweede 
buitenlander al deze week. Verder nog een andere Keep, twee 
Staartmezen terug en een stuk of tien Koperwieken. Gezien de 
weersomstandigheden mogen we onze handen dichtknijpen met 
het dagtotaal dat we nog hebben weten te bereiken.
Bij de bedtijdronde blijkt er toch ‘out of the blue’ wind te zijn ko
men opzetten. Naast het rallenchecken dus nog even blaadjes 
peuteren voor het sluiten van de grofmazige netten. En toch hing 
er tussen het blad een vogel. Een Ransuil wel te verstaan. Het 
blijkt een reeds geringd exemplaar te zijn, een eigen terugvangst 
uit 2016 waarin de vogel door Koos van Ee als ouder dan derde 
kalenderjaar is geringd. Zo’n terugvangst hebben we niet vaak...
Henri en Hanneke

Donderdag 12 november 2020
Een verregende maar wel vangbare 
dag
Bij het openschuiven van de netten 
besluit ik om de grofmazige netten en 
de hijsnetten toch maar dicht te la
ten. De wind die inmiddels in de zuid
hoek zit is onder de eiken stevig en 
werpt flinke hoeveelheden eikenblad. 
Zo veel dat het lange net dat ik na het 
vangen van de Ransuil vannacht niet 
meer op tijd bladloos dicht kreeg in
middels flink vol zat, de onderste 
baan hing al op de grond.
Dus na het lopen van de eerste ronde 
die amper vogels bracht zijn we met
een aan de ontstane klaagmuur gaan 
staan om eikenblad te gaan peuteren. Vandaag hadden we voor een dagje bezoek van een vogelaar, Gijs 
Baller die ook al wel wat mistnetervaring had opgedaan in Peru, dus dat was in dit geval een welkome 
hulp. In een half uur was het hele net weer leeg en gesloten.
Precies op tijd, want het aangekondigde regenfrontje was net het eiland opgeschoven. De bui duurde 
bijna een uur en daarna was het eigenlijk wel grotendeels gedaan met de vangsten.
Gedurende de rest van de dag, die bij best wel lekker najaarsweer met af en toe een zonnetje bij een 
halfbewolkte lucht verliep, was er eigenlijk ook weinig bijzonders te melden. Of het moet zijn dat de ge
vangen Waterrallen van vandaag weer wat meer verspreid over de kooien zaten en dat we inmiddels met 
zekerheid een verbetering van het hoogste jaartotaal in het bestaan van VRS Schiermonnikoog hebben 
voor het Waterhoen. Niet zo gek nadat de waterhuishouding van het oppervlaktewater zo is veranderd. 
Af en toe liepen we een rondje met nul of een of twee vogels.
Ook bij het vallen van de avondduisternis toch weer een bui dus de hoop op slapers in de netten vervloog 
ook.
Henri en Hanneke

Dagvangst van 12 11 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Koolmees 1 1
Koperwiek 2 2
Merel 13 4
Pimpelmees 3 3
Roodborst 1 1
Staartmees 3 3
Tjiftjaf 1 1
Vink 12 3
Waterhoen 1 1
Waterral 34 7
Winterkoning 2 2
Zanglijster 1 1

Totaal: 14 15

Aantal soorten: 12

Dagverslag

29

7:15 23:59 Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp

Bij het openschuiven van de netten besloten om de grofmazige netten en de hijsnetten toch maar dicht te laten. De wind 
die inmiddels in de Zuidhoek zit is onder de Eiken stevig en werpt flinke hoeveelheden Eikenblad. Zoveel dat het lange 
net dat ik na het vangen van de Ransuil vannacht niet meer op tijd bladloos dicht kreeg zat inmiddels flink vol, de 
onderste baan hing al op de grond. Dus na het lopen van de eerste ronde die amper vogels bracht zijn we meteen aan de 
ontstane klaagmuur gaan staan om Eikenblad te gaan peuteren. Vandaag hadden we voor een dagje bezoek van een 
vogelaar, Gijs Baller die ook al wel wat mistnet-ervaring had opgedaan in Peru, dus dat was in dit geval een welkome 
hulp. In een half uur was het hele net weer leeg en gesloten. Precies op tijd, want het aangekondigde regenfrontje was 
net het eiland opgeschoven. De bui duurde bijna een uur en daarna was het eigenlijk wel grotendeels gedaan met de 
vangsten. Gedurende de rest van de dag die bij best wel lekker najaarsweer met af en toe een zonnetje bij een half 
bewolkte lucht verliep was er eigenlijk ook weinig bijzonders te melden. Of het moet zijn dat de gevangen Rallen van 
vandaag weer wat meer verspreid over de kooien zaten en dat we inmiddels met zekerheid een vebetering van het 
hoogste jaartotaal in het bestaan van het VRS hebben voor het Waterhoen. Niet zo gek nadat de waterhuishouding van 
het oppervlaktewater zo is veranderd. Af en toe liepen we een rondje met nul of 1 of 2 vogels. Ook bij het vallen van de 
avondduisternis toch weer een bui dus de hoop op slapers in de netten vervloog ook.

Van tot: Aanwezig:

zaterdag 14 november 2020Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

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

Totaal:alle vangsten van deze soort
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Vrijdag 13 november 2020
Vrijdag de dertiende brengt niet alleen narigheid
Tijdens de terugkomst van het openschuiven van een van de 
grofmazige netten (vanwege de doorstaande zuidenwind alleen 
het 18mnet opengezet) kwamen er toch weer enkele tientallen 
Merels over het vangterrein binnenvliegen. Daar vang je er dan 
uiteindelijk drie van.
In de struiken en riet duidelijk weer meer beweging van Waterral

len en meteen ook al in de kooien. In de eerste officiële ronde komen er Vinken en Kepen overvliegen en 
hoor ik in en boven de elzentoppen al meer Sijzen dan afgelopen dagen. Kortom, er is weer aankomst!
Het is gelukkig weer helemaal helder aan de grond en door de wind ontbreken de waterdruppels aan de 
netten. In het oosten gloort ochtendrood. Maar ja, we weten: ochtendrood brengt water in...
Nou, dat hebben we al wel genoeg hoor. De helft van de rallenkooien staan nu (ondanks de aanpassingen 
die we in de opstelling hebben aangebracht) toch echt weer diep in het water. In de andere drie kooien 

vangen we toch af en toe een stuk of drie tot vijf Waterrallen per 
ronde. En ook weer een Waterhoen. We blijven de Waterrallen 
vandaag ook verspreid over de hele dag vangen. Er zit vandaag 
ook weer zo’n reus bij, een knoepert van 162 gram en groot in 
zijn gehele verschijning.
We hebben vanaf vanmiddag Jan Visser als gast op bezoek. Het 
eerste rondje dat hij meeloopt levert een groepje van 15 Sijzen 
op die verdeeld over secties 3 en 7 rondom het kruispuntje van 
netten hangen. Daarna zakt het zo goed als helemaal in met de 
vangsten.
Jan loopt een nulronde en daarna volgen rondjes van nul of twee 
vogels. Ook de dagvangstsluitende ronde levert alleen een Rood
borst en een paar Waterallen op. Het is dan ook inmiddels een 
uurtje heel lichtjes aan het regenen.
Rond etenstijd is het in het donker eventjes stevig aan het rege
nen en daarna valt in korte tijd de wind geheel weg. Een zwoele 
avond begint, wel heel mooi met vele wintermuggen rond de bui
tenlamp vergezeld van wintervlinders en herfstspanners.
In de laatste ronde voor het slapen gaan zit er een Waterhoen 
op het kleine open stukje voor de luidspreker. Met voorzichtige 
stapjes en met hulp van de lamp weet ik de vogel met de hand te 
vangen. Dus toch weer een dagje met twee Waterhoentjes op de 
lijst...
Henri, Hanneke en Jan

Dagvangst van 13 11 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Goudhaan 2 2
Koolmees 2 1 3
Koperwiek 34 7
Merel 27 9
Pimpelmees 22 4
Roodborst 11 2
Sijs 315 18
Tjiftjaf 1 1
Vink 6 6
Waterhoen 2 2
Waterral 217 19
Winterkoning 11 2

Totaal: 58 16

Aantal soorten: 12

Dagverslag

1 75

7:15 23:59 Henri Bouwmeester, Hanneke Huiskamp, Jan Visser ( vanaf 14 uur).

Tijdens de terugkomst van het openschuiven van 1 van de grofmazige netten (vanwege de doorstaande zuidenwind 
alleen het 18 mtr net opengezet|) kwamen er toch weer enkele tientallen Merels over het vangterrein binnenvliegen. Daar 
vang je er dan uiteindelijk 3 van. In de struiken en riet duidelijk weer meer beweging van Waterrallen en meteen ook al in 
de kooien. In de eerste officiele ronde komen er Vinken en Kepen overvliegen en hoor ik in en boven de Elzentoppen al 
meer Sijzen dan afgelopen dagen. Kortom, er is weer aankomst ! Het is gelukkig weer helemaal helder aan de grond en 
door de wind ontbreken de waterdruppels aan de netten. In het Oosten gloort ochtendrood. Maar ja, we weten: 
ochtendrood brengt water in…
Nou, dat hebben we al wel genoeg hoor. De helft van de rallenkooien staan nu (ondanks de aanpassingen die we in de 
opstelling hebben aangebracht) toch echt weer diep in het water. In de andere 3 kooien vangen we toch af en toe een 
stuk of 3 tot 5 rallen per ronde. Zo ook weer een Waterhoen. We blijven de rallen vandaag ook verspreid over de hele dag 
vangen. Er zit vandaag ook weer zo'n reus bij, een knoepert van 162 gram en groot in zijn gehele verschijning.
We hebben vanaf vanmiddag Jan Visser als gast op bezoek. Het eerste rondje dat hij meeloopt levert een groepje van 15 
Sijzen op die verdeeld over sectie 3 en 7 rondom het kruispuntje van netten hangen. Daarna zakt het zo goed als 
helemaal in met de vangsten.  Jan loopt een nul-rondje en daarna volgen rondjes van 0 of 2 vogels. Ook de dagvangst 
sluitende ronde levert alleen een Roodborst en een paar rallen op. Het is dan ook inmiddels een uurtje heel lichtjes aan 
het regenen. Rond etenstijd is het in het donker eventjes stevig aan het regenen en daarna valt in korte tijd de wind 
geheel weg. Een zwoele avond begint, wel heel mooi met vele wintermuggen rond de buitenlamp vergezeld van 
wintervlinders en herfstspanners. In de laatste ronde voor het slapen gaan zit er een Waterhoen op het kleine open stukje 
voor de luidspreker. Met voorzichtige stapjes en met hulp van de lamp weet ik de vogel met de hand te vangen. Dus toch 
weer een dagje met 2 Waterhoentjes op de lijst….

Van tot: Aanwezig:

zaterdag 14 november 2020Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

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

Totaal:alle vangsten van deze soort



69

Week 47/48

Zaterdag 14 november 2020
Het kantelpunt waarop de Waterral-
len de daglijst gaan overheersen
De dag begon met mooi rustig en 
droog weer. Tijdens het openschuiven 
van de netten bleek al meteen dat er 
in de ponyweide vanaf het krieken 
van de dag wind op kwam zetten. De 
beide korte grofmazige netten bleven 
dan ook dicht. De hijsnetten hebben 
we wel opengezet.
Er was vannacht duidelijk weer aan
komst van Waterrallen; op meer plek
ken werd weer geknord en geplonsd. 
We haalden er in de tweede ronde ze
ven uit de inloopkooien. Jan ving een 
Waterhoent die vlak voor hem uit het 
randje van het pad opsprong en in 
het net belandde. Verder één Merel 
(!), twee Pimpelmezen en een Win
terkoning.
Het is buiten de soorten die ik hier genoemd heb stil in het Glop, buitengewoon stil in het Glop. Een paar 
Sijzen zijn nog wel bereid om naar beneden te komen om ons een plezier te doen, hun andere toch zeker 
wel aanwezige soortgenoten denken daar anders over. Wel vangen we vandaag in sectie 5 nog drie Tjif
tjaffen, dat gebeurt hier bepaald niet meer dagelijks in deze aantallen.
In de middag nog een terugvangst van een vrouwtje Grote Bonte Specht. Deze bleek in 2017 geringd, 
daarna ieder jaar één keer gevangen en dit jaar nu voor de tweede keer. Vandaag exact hetzelfde ge
wicht als in juli jongstleden en in alle vijf vangsten een gewichtsspreiding van slechts 1 gram...
In de laatste daglichtronde vangen we nog weer drie Waterrallen en een reeds geringde Koperwiek. De 
avond levert verder nog drie extra Waterrallen op en kan ik voor bedtijd nog een half uur aan de klaag
muur staan om blad te peuteren alvorens het laatste grofmazige net gesloten kan worden.
Er is inmiddels in de avond immers al een stevige wind opgestoken. Die zal er waarschijnlijk morgen ook 
staan dus kiek’n wat ’t wot...
Henri, Hanneke en Jan

Zondag 15 november 2020
Ontbladerdag met veel wind en uiteindelijk ook regen
Vanaf de eerste ronde (alleen hijsnet X in het donker opengeschoven) stond er al een stevige zuidelijke 
wind van 5Bft. Alleen in het bos was nog enige luwte op de netten. Toch hingen ook daar meteen de net
ten al vol met blad. De eikensectie (6) is vandaag in zijn geheel niet open geweest en ook de twee vrij
staande tussennetjes van sectie 5 
hebben we dichtgehouden vanwege 
de snel bladverliezende knoteiken die 
daar in de takkensnoeiberg staan. 
Vanzelfsprekend ook hijsnet Y dicht
gehouden.
Er zijn amper vogels in het terrein, 
laat staan in de netten. Wel meteen in 
de eerste ronde een paar Waterrallen 
in de kooien, alsmede weer een Wa
terhoen. Die laatste soort verscheen 
in de daaropvolgende ronde met nog 
een exemplaar in weer dezelfde kooi 
nogmaals ter ringtafel.
De gehele dag stond vooral in het uit 
de netten peuteren van bladeren die 
onveranderd in groten getale de net

Dagvangst van 14 11 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Goudhaan 22 4
Grote Bonte Specht 1 1
Koolmees 21 3
Koperwiek 1 1
Merel 12 3
Pimpelmees 62 8
Rietgors 1 1
Roodborst 2 2
Sijs 34 7
Staartmees 3 3
Tjiftjaf 3 3
Vink 11 2
Vuurgoudhaan 2 2
Waterhoen 1 1
Waterral 412 16
Winterkoning 11 2

Totaal: 32 27

Aantal soorten: 16

Dagverslag

59

7:30 23:59 Henri Bouwmeester, Hanneke Huiskamp, Jan Visser.

De dag begon met mooi rustig en droog weer. Tijdens het openschuiven van de netten bleek la meteen dat er in de 
ponyweide vanaf het krieken van de dag wind op kwam zetten. De beide korte grofmazige netten bleven dan ook dicht. 
De hijsnetten hebben we wel open gezet. Er was vannacht duidelijk weer aankomst van Waterrallen ; op meer plekken 
werd weer geknord en geplonsd. we haalden er in de tweede ronde 7 uit de inloopkooien. Jan ving een Waterhoentje dat 
vlak voor hem uit het randje van het pad opsprong en in het net belandde. Verder 1 Merel ( ! ), 2 Pimpels en een 
Winterkoning. Het is buiten de soorten die ik hier genoemd heb stil in het Glop, buitengewoon stil in het Glop. Een paar 
Sijsjes zijn nog wel bereid om naar beneden te komen om ons een plezier te doen, hun andere toch zeker wel aanwezige 
soortgenoten denken daar anders over. Wel vangen we vandaag in sectie 5 nog 3 Tjiftjaffen, dat gebeurt hier bepaald niet 
meer dagelijks in deze aantallen. In de middag nog een terugvangst van een Grote Bonte Specht-vrouw. Deze bleek in 
2017 geringd, daarna ieder jaar 1 x en dit jaar nu voor de 2e x. Vandaag exact hetzelfde gewicht als in Juli jongstleden en 
in alle vijf vangsten een gewichtsspreiding van slechts 1 gram…..
In de laatste daglichtronde vangen we nog weer 3 Waterrallen en een reeds geringde Koperwiek. De avond levert verder 
nog 3 extra Waterrallen op en kan ik voor bedtijd nog een half uur aan de klaagmuur staan om blad te peuteren alvorens 
het laatste grofmazige net geloten kan worden. Er is inmiddels in de avond immers al een stevige wind opgestoken. Die 
zal er waarschijnlijk morgen ook staan dus kiek'n wat 't wot….

Van tot: Aanwezig:

zondag 15 november 2020Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

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

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 15 11 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Goudvink 1 1
Keep 1 1
Koolmees 1 1
Koperwiek 2 2
Merel 1 1
Pimpelmees 1 1
Roodborst 1 1
Sijs 1 1
Tjiftjaf 1 1
Vink 2 2
Vuurgoudhaan 1 1
Waterhoen 2 2
Waterral 210 12

Totaal: 22 5

Aantal soorten: 13

Dagverslag

27

7:30 23:59 Henri Bouwmeester, Hanneke Huiskamp en Jan Visser.

Vanaf de eerste ronde (Alleen hijsnet X in donker opengeschoven) stond er al een stevige zuidelijke wind van 5 bft die in 
het bos nog enige luwte op de netten gaf. Toch hingen ook daar meteen de netten al vol met blad. De Eikensectie (6) is 
vandaag in zijn geheel niet open geweest en ook de 2 vrijstaande tussennetjes van sectie 5 hebben we dichtgehouden 
vanwege de snel bladverliezende knoteiken die daar in de takkensnoeiberg staan. Vanzelfsprekend ook hijsnet Y 
dichtgehouden.
Amper vogels in het terrein, laat staan in de netten. Wel meteen in de eerste ronde een paar Waterrallen in de kooien, 
alsmede weer een Waterhoen. Die laatste soort verscheen in de daaropvolgende ronde met nog een exemplaar in weer 
dezelfde kooi nogmaals ter ringtafel. De gehele dag stond vooral in het uit de netten peuteren van bladeren die 
onveranderd in groten getale de netten blijven opzoeken. Het einde is nog lang niet in zicht, zoveel blad zit er nog aan 
vooral de Eiken, maar ook de Elzen. In sectie 7 vangen we de derde Goudvink van dit jaar. Na de eerdere 2 Noordse 
Goudvinken nu een voor onze regionen 'gewone' Goudvink. Zowaar nog minder gezien en gevangen op Schiemonnikoog 
dan de Noordse. Verder in het terrein niet meer exemplaren van deze soort gezien of gehoord. In de ochtend overigens 
wel een alarmerende Boerenzwaluw boven het bosje voor het veldlab gehoord. In de loop van de ochtend wakkert de 
wind aan tot 6 bft en daar heeft vooral sectie 4 nogal hinder van. Voor de rest is het het nog redelijk luw en vangbaar, 
maar dus met amper vogels. 
In de loop van de middag zijn we begonnen met het ontbladeren (zelfs gesloten netten vangen nu blad) en binnenhalen 
van sectie 6 want de weersverwachting in combinatie met de hoeveelheden blad die nog op de planning staan om van de 
boom te komen bieden weinig hoop om de resterende dagen nog een keer weer open te kunnen worden geschoven. 
Vanaf 15 uur kwam de eerste voorspelde langdurige regen het eiland op en vanaf 17 uur regende het een tijdje behoorlijk 
hard. Vangsten waren op dat moment al teruggevallen naar zo goed als nul, maar in de laatste (eventjes droge) ronde 
vingen we toch nog een Koperwiek, Keep en Vink. In de avond nog een Waterral.

Van tot: Aanwezig:

zondag 15 november 2020Nieuw: Nieuw geringde 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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ten blijven opzoeken. Het einde is nog lang niet in 
zicht, zoveel blad zit er nog aan vooral de eiken, 
maar ook de elzen. In sectie 7 vangen we de derde 
Goudvink van dit jaar. Na de eerdere twee Noord
se Goudvinken nu een voor onze regionen ‘gewone’ 
Goudvink. Zowaar nog minder gezien en gevangen 
op Schiermonnikoog dan de Noordse. Verder in het 
terrein niet meer exemplaren van deze soort gezien 
of gehoord. In de ochtend overigens wel een alar
merende Boerenzwaluw boven het bosje voor het 
veldlab gehoord.
In de loop van de ochtend wakkert de wind aan tot 
6Bft en daar heeft vooral sectie 4 nogal hinder van. 

Voor de rest is het nog redelijk luw en vangbaar, maar dus met amper vogels.
In de loop van de middag zijn we begonnen met het ontbladeren (zelfs gesloten netten vangen nu blad) 
en binnenhalen van sectie 6 want de weersverwachting in combinatie met de hoeveelheden blad die nog 
op de planning staan om van de boom te komen bieden weinig hoop om de resterende dagen nog een 
keer weer opengeschoven te kunnen worden.
Vanaf 15:00 uur kwam de eerste voorspelde langdurige regen het eiland op en vanaf 17:00 uur regende 
het een tijdje behoorlijk hard. Vangsten waren op dat moment al teruggevallen naar zo goed als nul, 
maar in de laatste (eventjes droge) ronde vingen we toch nog een Koperwiek, Keep en Vink. In de avond 
nog een Waterral.
Henri, Hanneke en Jan

Maandag 16 november 2020
Bijna vogelloos, maar... Belgische 
Waterral!
De wind bleek gelukkig enigszins ge
luwd tot 3Bft, maar nog steeds in de 
zuidelijke hoek. Gedurende de och
tend hebben we af en toe nog een 
lichte korte bui. De toon van de dag is 
al vroeg in de ochtend gezet, amper 
vogels in het terrein. Toch vlogen er 
drie Merels de netten in en kwamen 
een paar Koperwieken over het ter
rein vliegen. Er zat even een Geelgors 
in de omgeving van hijsnet X.
Rond het middaguur hoorde ik nog twee Goudvinken tegelijkertijd in de hoek van sectie 4 en 5. Gevan
gen werden ze vandaag echter niet.
Jan is met de 10:30 uur boot vertrokken en Hanneke en ik gaan het seizoen verder afsluiten. Vandaag 
de vrijstaande netten van sectie 5 al binnengehaald en aan het eind van de dag ook sectie 8, daar werd 
deze periode hoegenaamd niks in gevangen. In de voorlaatste daglichtronde hingen er nog twee Koper
wieken naast elkaar in sectie 2, de laatste daglichtronde was he
lemaal vogelloos; nog nooit eerder in november meegemaakt 
moet ik zeggen, zelfs de kooien hadden geen Waterrallen...
In de laatste avondronde voor bedtijd zit er een Waterhoen op de 
open plek voor de luidspreker. Helaas weet ik deze ditmaal niet te 
pakken te krijgen, maar tijdens deze actie springt er wel een  
Waterral in het net. Even denk ik een terugvangst van onszelf te 
hebben maar meteen blijkt de ring er anders uit te zien. Een 
BELG! Hoppa! De tweede Belgische Waterral in ons bestand. De 
eerste was minder fortuinlijk want daarvan vond ik destijds slechts 
een poot met ring bij een plukplek van een roofvogel, midden op 
het pad. Volgens www.vogeltrekatlas.nl is dit de 30e in het 
buitenland geringde Waterral die ooit in Nederland is terugge
meld.
Henri en Hanneke

Dagvangst van 16 11 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Koolmees 1 1
Koperwiek 2 2
Merel 14 5
Pimpelmees 11 2
Roodborst 2 2
Staartmees 1 1
Vink 3 3
Waterral 13 1 5

Totaal: 13 7

Aantal soorten: 8

Dagverslag

1 21

7:30 23:59 Henri Bouwmeester, Hanneke Huiskamp, Jan Visser (tot 10 uur).

De wind bleek gelukkig enigszins geluwd tot 3 bft, maar nog steeds in de zuidelijke hoek. Gedurende de ochtend hebben 
we af en toe nog een lichte korte bui. De toon van de dag is al vroeg in de ochtend gezet, amper vogels in het terrein. 
Toch vlogen er 3 Merels de netten in en kwamen een paar Koperwieken over het terrein vliegen. Er zat even een 
Geelgors in de omgeving van hijsnet X. Rond het middaguur hoorde ik nog 2 Goudvinken tegelijkertijd in de hoek van 
sectie 4 en 5. Gevangen werden ze vandaag echter niet.
Jan is met de 10:30 uur boot vertrokken en Hanneke en ik gaan het seizoen verder afsluiten. Vandaag de vrijstaande 
netten van sectie 5 al binnengehaald en aan het eind van de dag ook sectie 8, daar werd deze periode hoegenaamd niks 
in gevangen. In de voorlaatste daglichtronde hingen er nog 2 Koperwieken naast elkaar in sectie 2, de laatste 
daglichtronde was helemaal vogelloos; nog nooit eerder in November meegemaakt moet ik zeggen, zelfs de kooien 
hadden geen Waterrallen….
In de laatste avondronde voor bedtijd zit er een Waterhoen op de open plek voor de luidspreker. Helaas weet ik deze 
ditmaal niet te pakken te krijgen, maar tijdens deze actie springt er wel een Waterral in het net. Even denk ik een 
terugvangst van onszelf te hebben maar meteen blijkt de ring er anders uit te zien. Een BELG ! Hoppa ! De tweede 
Belgische Waterral in ons bestand. De eerste was minder fortuinlijk want daar vond ik destijds slechts een poot met ring 
bij een plukplek van een roofvogel midden op het pad. Volgens www.vogeltrekatlas.nl is dit de 30e in het buitenland 
geringde Waterral die ooit in Nederland is teruggemeld.

Van tot: Aanwezig:

maandag 16 november 2020Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

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

Totaal:alle vangsten van deze soort
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Dinsdag 17 november 2020
Een derde deel Sijzen...
Wederom veel wind, wederom uit zui
delijke richting, wederom amper vo
gels in het terrein. Van die dagen kun 
je gewoonweg hebben hier. De eerste 
ronde wederom geen rallen in de 
kooien. Eentje probeerde er nog van
uit het pad in een net te belanden, 
maar deed een snelle koprol en ver
dween in het riet. In de netten hangt 
slechts één Merel.
In de tweede ronde komt er wel een 
groepje Kramsvogels overvliegen en 
hangt er een beetje meer in de netten. Maar ja, een Goudhaan, een Merel, een Pimpelmees en Roodborst 
(op de Goudhaan na allemaal terugvangsten) en twee ongeringde Waterrallen in kooi 3. Daarna is het 
ook meteen weer rustig en lijkt het erop dat de dalende lijn in de vangsten verder gaat doorzetten. Tot
dat rond het middaguur de blaadjes in hijsnet X toch Sijzen blijken te zijn. Acht stuks wel te verstaan; 
goed voor een verdubbeling van het dagtotaal ;)
De middag wordt besteed aan het in de kasten opbergen van de gisteren binnengehaalde netten en het 
inlopen van sectie 9 en het net van de Ebelbrug. Aan het eind van de middag nog weer twee Pimpelme
zen waarvan één Niet Van Ons en daarnaast nog een Merel die bezig was het eiland te verlaten maar nog 
net even werd opgehouden in het hijsnet.
In de avond werd er niks gevangen in de kooien, laat staan met de hand of schepnet. Nou ja, in één van 
de rallenkooien zat een enorm vrouwtje Bruine Rat.
Henri en Hanneke

Woensdag 18 november 2020
Minder en minder netten en vogels
Meteen vanaf het eerste licht blijkt de 
wind alweer harder te zijn dan giste
ren tijdens de eerste ronde. Vanaf 
9:00 uur gaat het alleen nog maar 
harder waaien; gelukkig is het wel de 
hele dag droog.
Wederom amper vogels in het vang
terrein dus. De eerste ronde levert 
een Vink en een Merel op en drie Wa
terrallen in de kooien. Eén daarvan zit 
in een opvangkooitje waarvan gisteravond het klepje was blijven openstaan; die wil dus wel heel graag 
een ring van ons aangelegd krijgen...
Tijdens de koffie zien we een vrouwtje Havik laag door het bos voor het veldlab voorbij komen en richting 
de netten vliegen. Bij sectie 2 kan ik aan het alarm van de aanwezige mezen in combinatie met een 
grote schaduw zien dat de vogel net opnieuw van een tak opvliegt. Precies naast hijsnet Y verlaat de 
vogel het bos, maar ziet net op tijd het net en gooit zich snel om en verlaat het vangterrein richting oost.
De volgende ronde levert nog een Zanglijster op, daarna een paar rondjes niks. De tijd wordt dan ook 
verder besteed aan labelen van netten en binnenhalen van de resterende netten van sectie 5.
Na het middaguur hangt er in hijsnet Y weer een groepje vogels, een Sijs, drie Kepen en twee Vinken. 
Daarmee hebben we het met de avifaunistische hoogtepunten wel weer gehad.
De wind is aan het eind van de middag inmiddels 6Bft uit het zuiden. We besluiten om vanwege de mor

gen nog hardere wind in combinatie met regen de resterende 
netten maar te sluiten. Vandaag is sectie 4 binnengehaald, als
mede de laatste vijf netten van sectie 5.
In de avond komen er nog twee reeds geringde Waterrallen uit de 
kooien. Eentje is nu vier keer op de ringtafel geweest, zakte eerst 
een beetje in gewicht en is nu weer klimmende.
Henri en Hanneke

Dagvangst van 17 11 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Goudhaan 1 1
Merel 32 5
Pimpelmees 13 1 5
Roodborst 1 1
Sijs 35 8
Tjiftjaf 1 1
Vink 1 1
Waterral 2 2

Totaal: 15 8

Aantal soorten: 8

Dagverslag

1 24

7:30 23:59 Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp

Wederom veel wind, wederom uit Zuidelijke richting, wederom amper vogels in het terrein. Van die dagen kun je 
gewoonweg hebben hier. De eerste ronde wederom geen rallen in de kooien. Eentje probeerde er nog vanuit het pad in 
een net te belanden, maar deed een snelle koprol en verdween in het riet. In de netten hangt slechts 1 Merel. In de 
tweede ronde komt er wel een groepje Kramsvogels overvliegen en hangt er een beetje meer in de netten. Maar ja, een 
Goudhaantje, een Merel, een Pimpel en Roodborst (op de Goudhaan na allemaal terugvangsten) en 2 ongeringde 
waterrallen in kooi 3. Daarna is het ook meteen weer rustig en lijkt het er op dat de dalende lijn in de vangsten zich verder 
gaat doorzetten. Totdat rond het middaguur de blaadjes in hijsnet X toch Sijsjes blijken te zijn. 8 stuks wel te verstaan; 
goed voor een verdubbeling van het dagtotaal ;-)
De middag wordt besteed aan het in de kasten opbergen van de gisteren binnengehaalde netten en het inlopen van 
sectie 9 en het net van de Ebelbrug. Aan het eind van de middag nog weer 2 Pimpels waarvan 1 NVO en daarnaast nog 
een Merel die bezig was het eiland te verlaten maar nog net even werd opgehouden in het hijsnet. In de avond werd er 
niks gevangen in de kooien, laat staan met de hand of schepnet. Nou ja, in één van de Rallenkooien zat een enorme 
vrouw- Bruine Rat.

Van tot: Aanwezig:

dinsdag 17 november 2020Nieuw: Nieuw geringde 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 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Keep 3 3
Merel 11 2
Sijs 1 1
Vink 3 4
Waterral 35 8
Zanglijster 1 1

Totaal: 14 4

Aantal soorten: 6

Dagverslag

19

7:30 23:59 Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp

Meteen vanaf het eerste licht blijkt de wind al weer harder te zijn dan gisteren tijdens de eerste ronde. Vanaf een uur of 9 
gaat het alleen nog maar harder waaien; gelukkig is het wel de hele dag droog. Wederom amper vogels in het vangterrein 
dus. De eerste ronde levert een Vink en een Merel op en 3 waterrallen in de kooien. 1 daarvan zit in een opvangkooitje 
waarvan gisteravond het klepje was blijven openstaan; die wil dus wel heel graag een ring van ons aangelegd krijgen… 
Tijdens de koffie zien we een Havik-vrouw laag door het bos voor het veldlab voorbij komen ne richting de netten vliegen. 
Bij sectie 2 kan ik aan het alarm van de aanwezige mezen in combinatie met een grote schaduw zien dat de vogel net 
opnieuw van een tak opvliegt. Precies naast hijsnet Y verlaat de vogel het bos, maar ziet net op tijd het net en gooit zich 
snel om en verlaat het vangterrein richting oost. De volgende ronde levert nog een Zanglijster op, daarna een paar 
rondjes niks. De tijd wordt dan ook verder besteed aan labelen van netten en binnenhalen van de resterende netten van 
sectie 5.
Na het middaguur hangt er in hijsnet Y weer een groepje vogels, een Sijs, 3 Kepen en 2 Vinken. Daarmee hebben we het 
met de avifaunistische hoogtepunten wel weer gehad. De wind is aan het eind van de middag inmiddels 6 bft uit het 
zuiden. We besluiten om vanwege de morgen nog hardere wind in combinatie met regen de resterende netten maar te 
sluiten. Vandaag is sectie 4 binnengehaald, alsmede de laatste 5 netten van sectie 5. In de avond komen er nog 2 reeds 
geringde Waterrallen uit de kooien. Eentje is nu 4 keer op de ringtafel geweest, zakte eerst een beetje in gewicht en is nu 
weer klimmende.

Van tot: Aanwezig:

donderdag 19 november 2020Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

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

Totaal:alle vangsten van deze soort
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Donderdag 19 november 2020
Een boel woei!
Het onstuimige weer dat verwacht 
werd is inderdaad gekomen, maar 
wel in iets mindere mate. Wind noord
west 7Bft en de regen slechts in af en 
toe een buitje. In het bos hingen in 
ongeveer ieder gesloten net een paar 
bosjes elzenproppen. Heerlijk als dat 
oktobergevoel dan zo weer bij je terugkomt... De netten bleven toch nog maar dicht dus...
Uit de dode berk aan het eind van sectie 8 is de top gebroken en op het pad gevallen. Goed dat daar het 
net al weg is dus...
In de kooien vijf Waterrallen in de eerste ronde, toch niet zo’n heel slecht rondje voor die soort dus... In 
het tweede deel van de middag durf ik het aan om hijsnet X en de netten van sectie 3 nog een paar uur
tjes open te zetten. Dat levert nog een Merel met vetgraad 4 op, weer zo’n bijna zwart exemplaar met 
bruinige zoompjes en een keelstreping als een vrouw, maar dus het uiterlijk van een man.
Hanneke is in de tussentijd drukdoende met wassen van de vogelzakjes en het repareren ervan waar 
nodig. In de laatste ronde vangen we nog een Waterral en hangt er een adult mannetje Kramsvogel in 
de netten, nog maar de zevende van het jaar. Een rondje daarvoor zag ik nog een groep van een stuk of 
75 exemplaren laag over het terrein vliegen en had ik de indruk dat ik op het verkeerde moment op de 
verkeerde plaats was.

Tijdens het opruimen tref ik in een van de kasten nog een oude microscoop aan. Ik denk meteen aan de 
Koperwiek van eerder deze week met die oranje eitjes, tekenlarven of vogelmijten rond het oog. Het 
epp’je even opgezocht en even onder de microscoop gelegd waar ik in ieder geval eerst tot de conclusie 
kom hoe mooi stof er vergroot uit kan zien, maar ook zie dat de oranje knopjes van amper een kwart 
millimeter toch echt zes pootjes hebben. Ik hou het vooralsnog op larven van vogelmijten, de deskun
digen mogen het eindoordeel gaan vellen nadat ze de hele verzameling met tekensamples hebben on
derzocht.
In de avondrondes wordt er nog een Waterral uit één van de kooien gehaald.
Henri en Hanneke

Vrijdag 20 november 2020
Windloze dag met nieuwe aankomst vogels
Huh? Wie heeft die windmachine uitgezet??? Bij het openschuiven van de hijsnetten was het bladstil. De 
temperatuur is voelbaar lager en niet zo ver van nachtvorst af. In de lucht hoorde ik al de schrille piepjes 
van Koper wieken en klotste links en rechts al water tegen de kanten van de paadjes door de Waterrallen 
die zich in hoog tempo uit de voeten maakten.
De eerste ronde leverde meteen een paar Merels en Koperwieken op en in de kooien zaten weer vijf Wa
terrallen. Achter in het terrein lijken weer wat meer Pimpelmezen te zitten en daar scharrelen al meer
dere Merels tussen de berken en de eiken van secties 5 en 6. Hijsnet Y levert dan ook wel een paar 
Merels op.
De tweede en derde ronde leveren verbluffend genoeg helemaal geen vangsten op. Daarna wordt het 
weer beter. In het bos zitten meerdere scharrelende Koperwieken, maar op de meeste plekken staat veel 
te veel water om ze op vangbare afstand van de netten te krijgen. Achter in het veld staat het waterpeil 
nu ongeveer 15 cm onder het brugdek en de Ebelbrug ligt er met de onderkant al in. Vandaag heb ik het 

Dagvangst van 19 11 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Kramsvogel 1 1
Merel 1 1
Waterral 16 7

Totaal: 8 1

Aantal soorten: 3

Dagverslag

9

7:30 23:59 Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp

Het ontstuimige weer dat verwacht werd is inderdaad wel gekomen, maar wel in iets mindere mate. Wind NW 7 bft en de 
regen slechts in af en toe een buitje. In het bos hingen in ongeveer ieder gesloten net een paar bosjes Elzenproppen. 
Heerlijk als dat Oktobergevoel dan zo weer bij je terugkomt…. De netten bleven toch nog maar dicht dus.... Uit de dode 
Berk aan het eind van sectie 8 is de top gebroken en op het pad gevallen. Goed dat daar het net al weg is dus…. In de 
kooien 5 rallen in de eerste ronde, toch niet zo'n heel slecht rondje voor die soort dus… In het 2e deel van de middag durf 
ik het aan om hijsnet X en de netten van sectie 3 nog een paar uurtjes open te zetten. Dat levert nog een Merel met 
vetgraad 4 op, weer zo'n bijna zwart exemplaar met bruinige zoompjes en een keelstreping als een vrouw, maar dus het 
uitelijk van een man…
Hanneke is in de tussentijd druk doende met wassen van de vogelzakjes en het repareren ervan waar nodig. In de laatste 
ronde vangen we nog een Waterral en hangt er een adulte man Kramsvogel in de netten, nog maar de 7e van het jaar…. 
Een rondje daarvoor zag ik nog een groep van een stuk of 75 exemplaren laag over het terrein vliegen en had ik de indruk 
dat ik op het verkeerde moment op de verkeerde plaats was….
Tijdens het opruimen tref ik in één van de kasten nog een oude microscoop aan. Ik denk meteen aan de Koperwiek van 
eerder deze week met die oranje eitjes, tekenlarven of vogelmijten rond het oog. Het EPP-je even opgezocht en even 
onder de telescoop gelegd waar ik in ieder geval eerst tot de conclusie kom hoe mooi stof er vergroot uit kan zien, maar 
ook zie dat de oranje knopjes van amper een kwart millimeter toch echt 6 pootjes hebben. Ik hou het vooralsnog op 
larven van vogelmijten, de deskundigen mogen het eindoordeel gaan vellen nadat ze de hele verzameling met 
tekensamples hebben onderzocht. In de avondrondes wordt er nog een Waterral uit één van de kooien gehaald.

Van tot: Aanwezig:

vrijdag 20 november 2020Nieuw: Nieuw geringde 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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bordje van de Ebelbrug ook al maar 
vast binnengehaald, dit jaar wel met 
heel andere gevoelens natuurlijk.
Ondanks de eindelijk weer eens goe
de omstandigheden (zonder wind) la
ten zich deze ochtend geen Goudvin
ken zien of horen. Wel scharrelen er 
weer een paar Tjiftjaffen rond. In het 
eerste net na de Ebelbrug hangt van
daag net zoals daarvoor twee exem
plaren eerder deze periode een 
Zwartkop. Wellicht vinden ze op die 
plek nog iets van hun gading in de 
verlandingszone met lisdoddes die 
daar langzaam maar zeker veelvuldi
ger staan.
Er komen vanochtend ook meerdere 
groepjes Kramsvogels binnen, maar de Koperwiek blijft toch de meerderheid vormen en blijft ook gedu
rende een groot deel van de dag doorvliegen. Voor het eerst sinds lange tijd zitten er weer Houtduiven 
in de eiken van sectie 6, maar ja, dat is natuurlijk omdat daar nu geen netten meer staan...
Het is ronduit heerlijk fris weer vandaag. Landelijk gezien is het 233 dagen geleden dat de maximum
temperatuur weer eens onder de dubbele cijfers blijft.
We vangen vandaag nog een Waterral terug die hier nu voor de vierde maal is gevangen en waarbij je 
keurig het gewicht flink ziet oplopen. Daarnaast ook een Merel die weliswaar dit jaar is geringd, maar 
dan wel op 1 januari. Nu voor de vijfde maal gevangen en alle vangsten in de winter en november... Dat 
is er vast zo één die heel interessant was geweest voor ons op stapel staande kleurringproject.
In de laatste ronde zitten er toch nog weer zes Waterrallen in de kooien, twee daarvan zijn terugvangsten 
van deze ochtend. In hijsnet Y hangt in het onderste net een Houtsnip, die sluit de dag voor ons af.
In de avondrondes worden er geen rallen meer gevangen en blijkt zo ineens de wind weer opnieuw te 
zijn komen opzetten. Ten tijde van het schrijven van dit verslag staat er alweer 56Bft uit het zuiden.
Henri en Hanneke

Zaterdag 21 november 2020
Stevige zuidenwind, toch lijsters!
De harde wind is vannacht weer door 
blijven staan en wakkert vanmorgen 
vanaf de dageraad aan tot zuid 6Bft. 
Na de eerste ronde, waarbij er op
nieuw aankomst is van Merel, Krams
vogel en Koperwiek, miezert het even 
een kwartiertje, maar verder bleef 
het vandaag droog. De bewolking 
bleef wel de hele dag volledig.
We hadden bij de eerste ronde naast 
weer vier Waterrallen ook Merels in 
de netten hangen. Meerdere kwamen 
het eiland binnenvallen. In het stukje 
bos vlak voor de Ebelbrug hing ook een Kleine Barmsijs in het net, de tweede nog maar in onze periode. 
Verder nog weer een Kramsvogel en een adult mannetje Spreeuw. Dertien vogels in de eerste ronde met 
alleen sectie 2 en de helft van sectie 3 open, niet slecht.
Het vrouwtje Havik gaf nog weer een show weg door weer volop over het terrein te jakkeren in de jacht 
op de circa 30 Houtduiven die zich in de eiken van sectie 6 ophouden.
Hijsnet X kan met deze wind nog net open want het bos buffert de wind net genoeg. We vangen er van
daag nog een paar Sijzen en Vinken in. Er zit ook een Vink bij die dit jaar begin april alhier geringd is, in 
juli binnen het CESproject nog een keer gecontroleerd en dan nu dus weer.
Vandaag bij de Waterrallen ook een eigen terugvangst met een ring van vorig jaar. Dit exemplaar bleek 
op 25 oktober 2019 hier geringd en nu voor het eerst weer gecontroleerd. Het gewicht lag nu 25 gram 
hoger...
In de middag zijn we verdergegaan met het weghalen van de resterende mistnetten en hebben we ook 

Dagvangst van 20 11 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Goudhaan 1 1
Grote Bonte Specht 1 1
Houtsnip 1 1
Koperwiek 8 8
Merel 46 10
Pimpelmees 2 2
Roodborst 1 1
Staartmees 1 1
Tjiftjaf 1 1
Waterral 27 9
Winterkoning 1 1
Zwartkop 1 1

Totaal: 24 13

Aantal soorten: 12

Dagverslag

37

7:30 23:59 Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp

Huh ? Wie heeft die windmachine uitgezet??? Bij het openschuiven van de hijsnetten was het bladstil. De temperatuur is 
voelbaar lager en niet zo ver van nachtvorst af. In de lucht hoorde ik al de schrille piepjes van Koperwieken en klotste 
links en rechts al water tegen de kanten van de paadjes door de waterrallen die zich in hoog tempo uit de voeten 
maakten. De eerste ronde leverde meteen een paar Merels en Koperwieken op en in de kooien zaten weer 5 Waterrallen. 
Achter in het terrein lijken weer wat meer Pimpels te zitten en daar scharrelen al meerdere Merels tussen de Berken en 
de Eiken van secties 5 en 6. Hijsnet Y levert dan ook wel een Mereltjes op. De 2e en 3e ronde leveren verbluffend 
genoeg helemaal geen vangsten op. Daarna wordt het weer beter. In het bos zitten meerdere scharrelende Koperwieken, 
maar op de meeste plekken staat veel te veel water om ze op vangbare afstand van de netten te krijgen. Achter in het 
veld staat het waterpeil nu ongeveer 15 cm onder het brugdek en de Ebelbrug ligt er met de onderkant al in. Vandaag heb 
ik het bordje van de Ebelbrug ook al maar vast binnengehaald, dit jaar wel met heel andere gevoelens natuurlijk. 
Ondanks de eindelijk weer eens goede omstanigheden (zonder wind) laten zich deze ochtend geen Goudvinken zien of 
horen. Wel scharrelen er weer een paar Tjiftjaffen rond. In het eerste net na de Ebelbrug hangt vandaag net zoals 2 
exemplaren daarvoor eerder deze periode een Zwartkop. Wellicht vinden ze op die plek nog iets van hun gading in de 
verlandingszone met Lisdoddes die daar langzaam maar zeker veelvuldiger staan. Er komen vanochtend ook meerdere 
groepjes Kramsvogels binnen, maar de Koperwiek blijft toch de meerderheid vormen en blijft ook gedurende een groot 
deel van de dag doorvliegen. Voor het eerst sinds lange tijd zitten er weer Houtduiven in de Eiken van sectie 6, maar ja, 
dat is natuurlijk omdat daar nu geen netten meer staan…. Het is ronduit heerlijk fris weer vandaag. Landelijk gezien is het 
233 dagen geleden dat de maximum temperatuur weer eens onder de dubbele cijfers blijft.
We vangen vandaag nog een Waterral terug die hier nu voor de 4e maal is gevangen en waarbij je keurig het gewicht 
flink ziet oplopen. Daarnaast ook een Merel die weliswaar dit jaar is geringd, maar dan wel op 1 Januari. Nu voor de 5e 
maal gevangen en alle vangsten in de winter en November…. Dat is er vast zo één die heel interessant was geweest voor 
ons op stapel staande kleurring-project. In de laatste ronde zitten er toch nog weer 6 Waterrallen in de kooien, 2 daarvan 
zijn terugvangsten van deze ochtend. In hijsnet Y hangt in het onderste net een Houtsnip, die sluit de dag voor ons af. In 
de avondrondes worden er geen Rallen meer gevangen en blijkt zo ineens de wind weer opnieuw te zijn komen opzetten. 
Ten tijde van het schrijven van dit verslag staat er al weer 5-6 bft uit het Zuiden.

Van tot: Aanwezig:

zaterdag 21 november 2020Nieuw: Nieuw geringde 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 11 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Kleine barmsijs 1 1
Koperwiek 3 3
Kramsvogel 1 1
Merel 9 9
Sijs 62 8
Spreeuw 1 1
Vink 11 2
Waterral 24 6
Zanglijster 1 1

Totaal: 23 9

Aantal soorten: 9

Dagverslag

32

7:45 23:59 Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp

De harde wind is vannacht weer door blijven staan en wakkert vanmorgen vanaf de dageraad aan tot Zuid 6 bft. Na de 
eerste ronde (waarbij er opnieuw aankomst is van Merel, Kramsvogel en Koperwiek) miezert het even een kwartiertje, 
maar verder bleef het vandaag droog. De bewolking bleef wel de hele dag volledig. We hadden bij de eerste ronde naast 
weer 4 Waterrallen ook Merels in de netten hangen. Meerdere kwamen het eiland binnenvallen. In het stukje bos vlak 
voor de Ebelbrug hing ook een kleine Barmsijs in het net, de tweede nog maar in onze periode. Verder nog weer een 
Kramsvogel en een adulte man Spreeuw. 13 vogels in de 1e ronde met alleen sectie 2 en de helft van sectie 3 open, niet 
slecht.
De Havik -vrouw gaf nog weer een show weg door weer volop over het terrein te jakkeren in de jacht op de circa 30 
Houtduiven die zich in de Eiken van sectie 6 ophouden. Hijsnet X kan met deze wind nog net open want het bos buffert 
de wind net genoeg. We vangen er vandaag nog een paar Sijzen en Vinken in. Er zit ook ene Vink bij die dit jaar begin 
April alhier geringd is, in Juli binnen het CES-project nog een keer gecontroleerd en dan nu dus weer. Vandaag bij de 
waterrallen ook een eigen terugvangst met een ring van vorig jaar. Dit exemplaar bleek op 25 Oktober 2019 hier geringd 
en nu voor het eerst weer gecontroleerd. Het gewicht lag nu 25 gram hoger….
In de middag zijn we verder gegaan met het weghalen van de resterende mistnetten en hebben we ook hijsnet Y 
binnengehaald. In de avondrondes geen rallen, wel weer een flinke Bruine Rat in één van de kooien. Morgen de 
rallenkooien nog ontmantelen en dan zit het herfstseizoen er op.

Van tot: Aanwezig:

zaterdag 21 november 2020Nieuw: Nieuw geringde 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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hijsnet Y binnengehaald. In de avondrondes geen rallen, wel weer een flinke Bruine Rat in een van de 
kooien. Morgen de rallenkooien nog ontmantelen en dan zit het herfstseizoen erop.
Henri en Hanneke

Zondag 22 november 2020
De laatste loodjes van de herfstvang-
sten
De laatste loodjes van het herfstsei
zoen. Vandaag nog tot 12:00 uur 
door gevangen met alle zes rallenkooi
en, daarna begonnen met loskoppe
len van de opvangkooitjes, afbouwend 
tot 16:00 uur.
Hijsnet X is vandaag ook open geweest van 8:00 tot 16:00 uur. Ondanks het mooie weer met best nog 
wel vogeltjes in het terrein (alleen de Sijzen leken vrijwel allemaal vertrokken) werd er totaal niks ge
vangen in het hijsnet. Ook de Waterrallen lieten het afweten, slechts één terugvangst.
Met bijna 600 vogels in twee weken tijd mogen Hanneke en ik niet klagen voor een afrondende opruim
periode, doen we dan ook niet. Vanaf nu gaan we over op af en toe een winterCES. Kees Oosterbeek wil 
daarin over twee weken graag het spits afbijten. Kan hij mooi proberen nog 440 vogels erbij te vangen 
om ons over de grens van 10.000 vangsten heen te halen ;)
Henri en Hanneke

December 2020
In december is nog een winterCES gedaan en is tijdens onderhoudswerk in het terrein ook nog een klein 
aantal vogels gevangen.

Dagvangst van 22 11 20
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal
Waterral 1 1

Totaal: 1

Aantal soorten: 1

Dagverslag

1

8:00 16:00 Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp

De laatste loodjes van het herfstseizoen. Vandaag nog tot 12 uur doorgevangen met alle 6 rallenkooien, daarna 
begonnen met loskoppelen van de opvangkooitjes, afbouwend tot 16 uur. Het hijsnet (X) is vandaag ook open geweest 
van 08 tot 16 uur. Ondanks het mooie weer met best nog wel vogeltjes in het terrein (alleen de Sijzen leken vrijwel 
allemaal vertrokken) werd er totaal niks gevangen in het hijsnet. Ook de Waterrallen lieten het afweten, slechts 1 
terugvangst. Met bijna 600 vogels in 2 weken tijd mogen Hanneke en ik niet klagen voor een afrondende opruimperiode, 
doen we dan ook niet. Vanaf nu gaan we over op af en toe een winter-CES. Kees Oosterbeek wil daarin over 2 weken 
graag het spits afbijten. Kan hij mooi proberen nog 440 vogels er bij te vangen om ons over de grens van 10.000 
vangsten heen te halen ;-)

Van tot: Aanwezig:

zondag 22 november 2020Nieuw: Nieuw geringde 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 
2020, zie http://www.vogelringschier.nl/soorten.html.

Jaarstaat 2020 (inclusief CESvangsten in de winter en de broedperiode)

Appelvink 5
Baardman 1
Beflijster 4
Bladkoning 29
Blauwborst 17
   Witsterblauwborst 1
Blauwstaart 1
Boerenzwaluw 119
Bonte Vliegenvanger 20
Boomkruiper 4
Boompieper 9
Bosrietzanger 6
Braamsluiper 17
Buizerd 2
Fazant 1
Fitis 491
Fluiter 2
Gekraagde Roodstaart 30
Goudhaan 685
Goudvink 1
   Noordse Goudvink 2
Grasmus 38
Graspieper 8
Grauwe Vliegenvanger 24
Groenling 16
Grote Bonte Specht 12
Grote Gele Kwikstaart 2
Heggenmus 396
Houtduif 3
Houtsnip 24
Huismus 2
Huiszwaluw 1
IJsvogel 5
Keep 37
Kerkuil 1
Kievit 1
Kleine Barmsijs 75
Kleine Karekiet 46
Kleine Vliegenvanger 1

Kneu 3
Koekoek 1
Koolmees 68
Koperwiek 521
Kramsvogel 9
Merel 697
Nachtegaal 3
Oeverzwaluw 6
Pimpelmees 183
Putter 33
Raddes Boszanger 1
Rietgors 22
Rietzanger 10
Roodborst 886
Siberische Tjiftjaf 3
Sijs 294
Sperwer 5
Spotvogel 47
Spreeuw 4
Sprinkhaanzanger 6
Staartmees 49
Stadsduif 1
Tapuit 1
Tjiftjaf 476
Tuinfluiter 96
Vink 278
Vuurgoudhaan 33
Waterhoen 13
Waterral 360
Winterkoning 138
Witgatje 1
Witte Kwikstaart 1
Zanglijster 305
Zwarte Mees 1
Zwarte Roodstaart 2
Zwartkop 757
Totaal 7453
Aantal (s)sp 75
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