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Week 30

Maandag 25 juli 2022
De start van het herfstseizoen!
De dag begint als een mooie zomer-
dag, windstil, wat wolkjes aan de 
lucht, een oranje zonsopkomst, zwoe-
le zomertemperatuur, geen omstan-
digheden om het herfstseizoen te 
starten.
Toch hebben we de netten, die we 
gisteren opgehangen hebben open-
gezet en we hebben elke ronde een 
leuk aantal vogels, de meeste nog 
zonder ring.
Ook vandaag laten de sijsjes zich 
weer horen en vangen we er weer 
een leuk aantal. Om 11:00 uur wordt 
de lucht dreigender en besluiten we 
alle netten te sluiten, behalve de bos-
sectie.
De regen valt mee, maar de wind 
trekt wel behoorlijk aan en gaat waai-
en met een kracht 5 à 6 Bft.
In de middag maken we de vangstop-
stelling verder compleet en spannen we hier en daar nog een extra lijntje om de spanning netjes op de 
netten te krijgen. Ook vervangen we wat roestige haakjes van de hijsnetten.
Het herfstvangseizoen kan beginnen, terwijl ik dit schrijf, is de herfst hier ingetreden, het regent en 
waait, ook de temperatuur is een behoorlijk aantal graden gezakt.
Dit heeft ook zijn voordeel: de muggen en dazen veroorzaken geen overlast meer!
De baan is klaar voor het komende vangseizoen en vol verwachting klopt ons hart wat we dit jaar weer 
uit de netten zullen halen.
Vandaag schrijven we in ieder geval een 100+ dag.
Met vriendelijk groet, Bonnie en Koos en Helma.

Dinsdag 26 juli 2022
Uitslapen en toch vogels vangen
Wegens de voorspelde windsterkte 
besloten we gisteravond om de net-
ten gesloten te houden en uit te sla-
pen. Na ons uitgebreidde ontbijt be-
merkten we, dat de wind de noordhoek 
had opgezocht en wat was afgeno-
men. Dus tijd om de netten te ope-
nen. Dit pakte niet verkeerd uit, we 
hebben nog geen last gehad van net-
gewenning van de vogels. Elke ronde 
hadden we wel een leuk aantal vo-
gels. We vingen een aantal mooie 
soorten waaronder een Sperwer, ju-
veniele Kneu, twee Grote Bonte 
Spechten en een Putter. Het aantal 
badgasten wordt steeds minder, om-
dat de Glopsloot nagenoeg droog 
staat.
De huid van onze handen begint wat 
schraal aan te voelen, door het vele 
ontsmetten tussen het hanteren en 
verwerken van iedere vogel. Door het 

Dagvangst van 25 07 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Blauwborst 1 1
Boerenzwaluw 1 1
Fitis 714 21
Grasmus 1 1
Grauwe Vliegenvanger 25 7
Heggenmus 2 2
Kleine Karekiet 21 3
Koolmees 3 3
Merel 24 6
Pimpelmees 23 5

Roodborst 77 14
Sijs 116 17
Spotvogel 3 3
Sprinkhaanzanger 1 1
Tjiftjaf 47 11
Vink 13 4
Winterkoning 14 5
Zanglijster 2 2
Zwartkop 5 5

Totaal: 83 29

Aantal soorten: 19

Dagverslag

112

05:15 12:00 `bonnie en Koos

De Start van het herfstseizoen!,

De dag begint als een mooie zomerdag, windstil, wat wolkjes aan de lucht, een oranje zonsopkomst, zwoele 
zomertemperatuur, geen omstandigheden om het herfstseizoen te starten.
Toch hebben we de netten, die we gisteren opgehangen hebben open gezet en we hebben elke ronde een leuk aantal 
vogels, de meeste nog zonder ring.
Ook vandaag laten de sijsjes zich weer horen en vangen we er weer een leuk aantal. Om elf uur wordt de lucht 
dreigender en besluiten we alle netten te sluiten, behalve de bossectie.
De regen valt mee, maar de wind trekt wel behoorlijk aan en gaat waaien met een kracht 5/6 bft.
In de middag maken we de vangstopstelling verder compleet en spannen we hier en daar nog een extra lijntje om de 
spanning netjes op de netten te krijgen.
Ook vervangen we wat roestige haakjes van de hijsnetten.
Het herfstvangseizoen kan beginnen, terwijl ik dit schrijf, is de herfst hier ingetreden, het regent en waait, ook de 
temperatuur is een behoorlijk aantal graden gezakt.
Dit heeft ook zijn voordeel: de muggen en dazen veroorzaken geen overlast meer!
De baan is klaar voor het komende vangseizoen en vol verwachting klopt ons hart wat we dit jaar weer uit de netten zullen 
halen.
Vandaag schrijven we in ieder geval een 100+ dag.
Mvg. Bonnie en Koos(en Helma).

Van tot: Aanwezig:

maandag 25 juli 2022Nieuw: Nieuw geringde 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 07 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Boerenzwaluw 5 5
Fitis 55 10
Grasmus 2 2
Grauwe Vliegenvanger 22 4
Grote Bonte Specht 11 2
Kleine Karekiet 5 5
Kneu 1 1
Koolmees 2 1 3
Merel 32 5
Oeverzwaluw 1 1

Pimpelmees 43 7
Putter 1 2
Roodborst 84 12
Sijs 2 2
Sperwer 1 1
Tjiftjaf 51 6
Tuinfluiter 1 1
Vink 23 5
Zanglijster 1 1
Zwartkop 45 9

Totaal: 41 41

Aantal soorten: 20

Dagverslag

1 84

10:00 22:00 Koos en Bonnie(Hema)

Uitslapen en toch vogels vangen

Wegens de voorspelde windsterkte besloten we gisteravond om de netten gesloten te houden en uit te slapen. 
Na ons uitgebreidde ontbijt bemerkten we, dat de wind de noordhoek had opgezocht en wat was afgenomen. Dus tijd om 
de netten te openen. 
Dit pakte niet verkeerd uit, we hebben nog geen last gehad van netgewenning van de vogels. Elke ronde hadden we wel 
een leuk aantal vogels. We vingen een aantal mooie soorten waaronder; een sperwer, juveniele kneu, twee grote bonte 
spechten en een putter. Het aantal badgasten wordt steeds minder, omdat de Glopsloot nagenoeg droog staat. 
De huid van onze handen begint wat schraal aan te voelen, door het vele ontsmetten tussen het hanteren en verwerken 
van iedere vogel. Door het dagelijks wassen van de vogelzakjes beginnen we ons aardig zakkenwassers te voelen. De 
dag werd verder besteed met het plaatsen van de bordjes bij de netten, maaien rond het gebouw en het in orde brengen 
van de Calidris-karren.
De eerste zwaluwen maken alweer gebruik van het riet in ons terrein en een paar komen er in onze netten tijdens de 
laatste ronde. Waaronder een oeverzwaluw.
Het was weer een mooie dag.

Mvg Bonnie en Koos

Van tot: Aanwezig:

woensdag 27 juli 2022Nieuw: Nieuw geringde 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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dagelijks wassen van de 
vogelzakjes beginnen we 
ons aardig zakkenwassers 
te voelen.
De dag werd verder be-
steed aan het plaatsen 
van de bordjes bij de net-
ten, maaien rond het ge-
bouw en het in orde bren-
gen van de Calidris-karren.
De eerste zwaluwen ma-
ken alweer gebruik van 
het riet in ons terrein en 
een paar komen er in onze 
netten tijdens de laatste 
ronde, waaronder een Oe-
verzwaluw. Het was weer 
een mooie dag.
Met vriendelijk groet, 
Bonnie en Koos en Helma.

Woensdag 27 juli 2022
Netgewenning
Tijdens ons eerste rondje ziet de lucht 
er nog wat dreigend uit en valt er heel 
even een spetter water. Daarna trekt 
de lucht open en wordt het heerlijk 
zomerweer.
Elke ronde hebben we ongeveer 
evenveel terugvangsten als nieuwe 
vogels.
Om 10:30 uur arriveren de eerste 
medewerkers van de Calidris-ploeg

Tijdens het volgende rondje halen we een mooie Sperwer-vrouw 
uit het net.
Om 12:00 uur sluiten we de netten en gaan we ons richten op de 
Calidris-activiteiten (het vangen en ringen van wadvogels op het 
wad).
Met vriendelijk groet, Bonnie en Koos en Helma.

Donderdag 28 juli 2022
Baan dicht wegens bezigheden buitenshuis (Calidris)

Dagvangst van 27 07 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Boerenzwaluw 2 2
Braamsluiper 1 1
Fitis 22 4
Grauwe Vliegenvanger 13 4
Heggenmus 21 3
Kleine Karekiet 4 4
Koolmees 2 2
Merel 11 2
Pimpelmees 22 4
Rietzanger 1 1

Roodborst 71 8
Sijs 1 1
Sperwer 1 1
Spotvogel 11 2
Tjiftjaf 3 3
Vink 1 1
Winterkoning 14 5
Zanglijster 1 1
Zwartkop 31 4

Totaal: 24 29

Aantal soorten: 19

Dagverslag

53

05:15 Bonnie en Koos

Netgewenning,

Tijdens ons eerste rondje ziet de lucht er nog wat dreigend uit en valt er heel even een spetter water. Daarna trekt de 
lucht open en wordt het heerlijk zomerwer. 
Elke ronde hebben we ongeveer evenveel terugvangsten als nieuwe vogels. Om half elf arriveren de eerste medewerkers 
van de Calidrisploeg, Tijdens het volgende rondje halen we een mooie Sperwervrouw uit het net.Om 12 uur sluiten we de 
netten en gaan we ons richten op de Calidrisactiviteiten (het vangen en ringen van wadvogels op het wad).

Mvg Bonnie en Koos

Van tot: Aanwezig:

woensdag 27 juli 2022Nieuw: Nieuw geringde 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 29 juli 2022
Frisjes
Zo voelt het aan als we de eerste ron-
de lopen. De vogels denken er ook zo 
over, we hebben slechts twee vogels 
in de eerste ronde.
Daarna komt het lekker op gang met 
een rondje van 18 vogels. Ook nu 
weer een paar Sijsjes erbij, waaron-
der deze mooie adulte man.

Later in de ochtend komen daar nog twee juveniele Boomkruipers en een Witte Kwikstaart bij
Tussen het vangen door worden een paar stukjes van de sloot van de bagger ontdaan. De hele dag ko-
men de vogels in de netten en ook over de verscheidenheid klagen we niet.
De Calidris-ploeg gaat ook de komende nacht niet het wad op, dus wordt er behoorlijk gediscussieerd.
Er heeft dit jaar een Bruine Kiekendief succesvol gebroed in ons terrein. De twee jongen vliegen de hele 
dag luid kermend rond het Glop. Het nest is inmiddels verlaten.
Tijdens de avondronde vangen we weer een mooie Houtsnip.
Met vriendelijke groet Bonnie, Koos 
en de Calidris-ploeg.

Week 31

Zaterdag 30 juli 2022
Wa(d)t geluiden
Als we buiten komen, is het windstil 
en horen we de Scholeksters boven 
de piepjes van de zangvogels uitko-
men. De netten hangen zwaar van de 
dauwdruppels tussen de stokken.
We zien de zon opkomen en ook zien 
we vogels zichtbaar genieten van het 
ochtendzonnetje, zittend op een hoog 
takje. Een tiental vogels hebben de 
hangmatjes van onze netten al opge-
zocht. Een mooie start van deze zo-
merse dag.
Tijdens ons tweede rondje hebben we 
een juveniele Gekraagde Rood-
staart. Elke ronde hebben we wel 
wat vogels. Ook vandaag worden er 

Dagvangst van 30 07 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Fitis 37 10
Gekraagde Roodstaart 1 1
Grauwe Vliegenvanger 1 1
Grote Bonte Specht 1 1
Heggenmus 22 4
Kleine Karekiet 12 3
Koekoek 1 1
Koolmees 26 8
Merel 32 5
Pimpelmees 11 2

Putter 4 4
Rietzanger 5 5
Roodborst 82 10
Sperwer 1 1
Spotvogel 23 5
Tjiftjaf 36 9
Vink 2 2
Winterkoning 41 5
Zanglijster 12 3
Zwarte Roodstaart 1 1
Zwartkop 2 2

Totaal: 50 33

Aantal soorten: 21

Dagverslag

83

05:30 21:30 Koos en Bonnie ( en de calidrisploeg)

Wa(d)t geluiden,
Als we buiten komen, is het windstil en horen we de scholeksters boven de piepjes van de zangvogels uitkomen. De 
netten hangen zwaar van de dauwdruppels tussen de stokken. We zien de zon opkomen en ook zien we vogels zichtbaar 
genieten van het ochtendzonnetje, zittend op een hoog takje. Een tiental vogels hebben de hangmatjes van onze netten 
al opgezocht. Een mooie start van deze zomerse dag. Tijdens ons tweede rondje hebben we een juveniele gekraagde 
roodstaart. Elke ronde hebben we wel wat vogels. Ook vandaag worden er een aantal poeltjes in de sloot uitgebaggerd. 
Tijdens het teruglopen van het rondje van 13.00 uur hebben we een bonusvogel in hijsnet X. Een halfgrijze koekoek met 
zowel adulte als juveniele veren. Aan het eind van de middag vangen we ook nog de eerder deze week geringde 
sperwervrouw terug, achtervolgd door een horde kwetterende boerenzwaluwen belandde zij pardoes weer in een net. Na 
het eten werden nog een klein aantal vogels van ring voorzien waaronder een zwarte roodstaart. 
Al met al weer een leuke vangdag met een leuk aantal én leuke soorten. 
We geven voor vandaag het stokje door aan de Calidrisploeg die vannacht het wad onveilig gaan maken om daar wat 
steltlopers van een (kleur)ring te gaan voorzien. 

Groet, 

Koos, Bonnie en de Calidrisploeg

Van tot: Aanwezig:

zaterdag 30 juli 2022Nieuw: Nieuw geringde 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 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Boerenzwaluw 3 3
Boomkruiper 2 2
Fitis 47 11
Grasmus 4 4
Grauwe Vliegenvanger 12 3
Grote Bonte Specht 1 1
Heggenmus 41 5
Houtsnip 1 1
Kleine Karekiet 2 2
Kneu 1 1

Koolmees 1 1
Merel 32 5
Oeverzwaluw 1 1
Pimpelmees 610 16
Putter 1 1
Rietzanger 14 5
Roodborst 95 14
Sijs 9 9
Spotvogel 12 3
Tjiftjaf 56 11
Vink 15 6
Winterkoning 24 6
Witte Kwikstaart 1 1
Zanglijster 13 4
Zwartkop 12 3

Totaal: 78 41

Aantal soorten: 25

Dagverslag

119

05:30 Bonnie en Koos en de calidrisploeg

Frisjes,
Zo voelt het aan als we de eerste ronde lopen. De vogels denken er ook zo over, we hebben slechts 2 vogels in de eerste 
ronde. Daarna komt het lekker op gang met een rondje van 18 vogels. Ook nu weer een paar sijsjes erbij, waaronder een 
mooie adulte man. Later in de ochtend komen daar nog twee juveniele boomkruipers en een witte kwikstaart bij.
Tussen het vangen door worden een paar stukjes van de sloot van de bagger ontdaan. De hele dag komen de vogels in 
de netten en ook over de verscheidenheid klagen we niet.
De calidrisploeg gaat ook de komende nacht niet het wad op, dus wordt er behoorlijk gediscusieerd.
Er heeft dit jaar een bruine kiekendief succesvol gebroed in ons terrein. De twee jongen vliegen de hele dag luid kermend 
rond het Glop. Het nest is inmiddels verlaten.
Tijdens de avondronde vangen we weer een mooie houtsnip.

Mvg Bonnie, Koos en de Calidrisploeg.

Gisteren was er geen verslag, toen hebben we de hele dag de netten dicht gehouden.

Niet voor de website:
van 20:00-22:00 uur zwaluwgeluid bij sectie 5

Van tot: Aanwezig:

vrijdag 29 juli 2022Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

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

Totaal:alle vangsten van deze soort
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een aantal poeltjes in de sloot uitgebaggerd.
Tijdens het teruglopen van het rondje van 13:00 
uur hebben we een bonusvogel in hijsnet X. Een 
halfgrijze Koekoek met zowel adulte als juveniele 
veren.
Aan het eind van de middag vangen we ook nog de 
eerder deze week geringde Sperwervrouw terug, 
achtervolgd door een horde kwetterende Boeren-
zwaluwen belandde zij pardoes weer in een net.

Na het eten werden nog een klein aantal vogels van ring voorzien waaronder een Zwarte Roodstaart.
Al met al weer een leuke vangdag met een leuk aantal én leuke soorten.
We geven voor vandaag het stokje door aan de Calidris-ploeg die vannacht het wad onveilig gaan maken 
om daar wat steltlopers van een (kleur)ring te gaan voorzien.
Groet, Koos, Bonnie en de Calidris-ploeg

Zondag 31 juli 2022
De hele dag regen, netten dicht
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Maandag 1 augustus 2022
22 mm
Dat staat er in de regenmeter van-
ochtend. Dit was ook de reden dat we 
gisteren de netten maar gesloten 
hebben gehouden. De hele dag was 
het geen zondag maar een regendag.
Voor de vegetatie in het Glop, maar 
ook op het hele eiland is dit zeer wel-
kom. Er staat nu ook weer wat meer 
water in de Glopsloot.
Vandaag vangen we in onze eerste 
ronde een mooie jonge Blauwborst-
man.
De rest van de dag verloopt het qua 
aantallen vogels extreem rustig en is 
er tijd voor wat snoeiwerk. Opvallend 
genoeg vangen we de eerste Rood-
borst van vandaag pas na het avond-
eten, terwijl het doorgaans de eerste 
vogel is die we in het eerste rondje 
vangen.
In de schemering zien we nog een Houtsnip overvliegen maar de netten blijven leeg.
Groet, Koos en Bonnie

Dinsdag 2 augustus 2022
Een normale augustusdag
De dag begint aan de frisse kant met wat wind, in de eerste ronde hangen een zestal vogels in de netten 
waarvan vijf ongeringde exemplaren.
Gedurende de dag neemt de wind in kracht toe evenals de temperatuur. Door de warmte komen er wat 
badgasten op de ringtafel waaronder een aantal Sijzen en Vinken.
Hier en daar wordt er in de middag nog wat gesnoeid en wordt de Ebelbrug wat vrij gemaakt van begroei-
ing. De dazen en vliegen zijn in grote getalen aanwezig waardoor de rondjes met iets grotere voetstap-
pen genomen worden.
In de middag wordt een Pimpelmees gevangen dat er een stuk bleker en valer uitziet dan zijn soort-
genoten, waarschijnlijk een of andere pigmentmutatie. Op de linkerafbeelding staat ter vergelijking onder 
de bleke vogel een normaal gekleurde Pimpelmees. 
De avondrondes brengen een mini- male opbrengst met een 

aantal juveniele winterko-
ningen, die met een 
gloednieuwe ring de nacht 
zullen doorbrengen.
Vriendelijke groet, Koos en 
Bonnie (en de Cali dris-
ploeg)

Dagvangst van 01 08 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Blauwborst 1 1
Boomkruiper 1 1
Braamsluiper 1 1
Fitis 14 5
Grasmus 1 1
Heggenmus 2 2

Kleine Karekiet 3 3
Merel 2 2
Pimpelmees 1 1
Rietzanger 11 2
Roodborst 1 1
Sijs 1 1
Spotvogel 2 2
Tjiftjaf 11 2

Tuinfluiter 1 1
Vink 1 1
Winterkoning 2 2
Zanglijster 31 4

Totaal: 16 17

Aantal soorten: 18

Dagverslag

33

05:30 22:00 Bonnie, Koos en de calidrisploeg

22 mm.
Staat er in de regenmeter vanochtend. Dit was ook de reden dat we gisteren de netten maar gesloten hebben gehouden. 
De hele dag was het geen zondag maar een regendag. Voor de vegetatie in het Glop, maar ook op het hele eiland is dit 
zeer welkom. Er staat nu ook weer wat meer water in de Glopsloot. Vandaag vangen we in onze eerste ronde een mooie 
jonge blauwborst man. De rest van de dag verloopt het qua aantallen vogels extreem rustig en is er tijd voor wat 
snoeiwerk. Opvallend genoeg vangen we de eerste roodborst van vandaag pas na het avondeten, terwijl het doorgaans 
de eerste vogel is die we in het eerste rondje vangen. In de schermering zien we nog een houtsnip door de lucht vliegen 
maar de netten blijven leeg. Vandaag geen maandag maar rustdag.

Niet voor in verslag:
Van 20:00-22:30 boerenzwaluw geluid sectie 5

Van tot: Aanwezig:

maandag 1 augustus 2022Nieuw: Nieuw geringde 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 3 augustus 2022

Excursie
Het was al flink warm tijdens de eer-
ste ochtendronde en er zaten heel 
wat mestkevers vastgeknoopt in de 
netten. In de loop van de dag daalde 
het waterpeil in de sloot gestaag.
We hoopten op wat drinkers/badgas-
ten met dit warme weer maar die lie-
ten zich niet zien. De meeste vogels 
haalden we vandaag uit sectie 5, de 
rijpe bramen trekken daar blijkbaar 
veel vogels aan.
Vandaag stond er sinds lange tijd 
weer een excursie gepland. 12 men-
sen kwamen langs, ze kregen een 
ringdemonstratie waarbij een Rood-
borst, Tjiftjaf en Grasmus verwerkt 
werden. Ook kregen ze uitleg over 
het ringwerk.
De aanwezige juvenielen waren erg 
geïnteresseerd, hopelijk zien we er 
ten minste één over een paar jaar terug zodat het grijs wordende ringersgilde van vers bloed wordt voor-
zien.

In de avondronde vingen we nog een aantal Boe-
renzwaluwen en Oeverzwaluwen, alle juveniel en 
wederom in sectie 5. De Boerenzwaluwen hadden 
wat vet in de keel. Eveneens een Kleine Karekiet.
Vriendelijke groet, Koos en Bonnie

Dagvangst van 02 08 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Fitis 12 3
Grauwe Vliegenvanger 2 2
Kleine Karekiet 2 2
Koolmees 3 3
Pimpelmees 34 7
Rietzanger 1 1

Roodborst 2 2
Sijs 9 9
Tjiftjaf 12 3
Tuinfluiter 2 2
Vink 12 3
Winterkoning 3 3
Zwartkop 1 1

Totaal: 27 14

Aantal soorten: 13

Dagverslag

41

05:30 22:00

Een normale augustus dag. 

De dag begint aan de frisse kant met wat wind, in de eerste ronde hangen een zestal vogels in de netten waarvan vijf 
ongeringde exemplaren.
Gedurende de dag neemt de wind in kracht toe evenals de temperatuur. Door de warmte komen er wat badgasten op de 
ringtafel waaronder een aantal sijsjes en vinken.
Hier en daar wordt er in de middag nog wat gesnoeid en wordt de Ebelbrug wat vrij gemaakt van begroeiing. De dazen en 
vliegen zijn in grote getalen aanwezig waardoor de rondjes met iets grotere voetstappen genomen worden. In de middag 
wordt een pimpelmees gevangen dat er een stuk bleker en valer uitziet dan zijn soortgenoten, waarschijnlijk een of 
andere pigmentmutatie. De avondrondes brengen een minimale opbrengst met een aantal juveniele winterkoningen, die 
met een gloednieuwe ring de nacht zullen doorbrengen. 

MVG, 

Koos en Bonnie (en de Calidrisploeg)

Van tot: Aanwezig:

dinsdag 2 augustus 2022Nieuw: Nieuw geringde 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 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Boerenzwaluw 2 2
Braamsluiper 11 2
Fitis 10 10
Grasmus 1 1
Grauwe Vliegenvanger 1 1
Grote Bonte Specht 1 1

Kleine Karekiet 2 2
Kneu 1 1
Koolmees 2 2
Merel 11 2
Oeverzwaluw 4 4
Pimpelmees 13 4
Rietzanger 1 1
Roodborst 32 5

Spotvogel 4 4
Tjiftjaf 47 11
Vink 1 1
Winterkoning 2 2

Zwartkop 1 1

Totaal: 41 16

Aantal soorten: 19

Dagverslag

57

06:00 22:00 Koos, Bonnie en de Calidrisploeg

Excursie
Het was al flink warm tijdens de eerste ochtendronde en er zaten heel wat mestkevers vastgeknoopt in de netten. In de 
loop van de dag daalde het waterpeil in de sloot gestaag. 
We hoopten op wat drinkers/badgasten met dit warme weer maar die lieten zich niet zien. De meeste vogels haalden we 
vandaag uit netsectie vijf, de rijpe bramen trekken daar blijkbaar veel vogels aan. Vandaag stond er sinds een lange tijd 
weer een excursie gepland. 12 mensen kwamen langs, ze kregen een ringdemonstratie waarbij een roodborst, tjiftjaf en 
grasmus verwerkt werden. Ook kregen ze uitleg over het ringwerk. De aanwezige juvenielen waren erg geinterreseerd, 
hopelijk zien we er tenminste één over een paar jaar terug zodat het grijs wordende ringersgilde van vers bloed wordt 
voorzien. In de avond ronde vingen we nog een aantal boerenzwaluwen en oeverzwaluwen allen juveniel en wederom in 
sectie vijf. De boerenzwaluwen hadden wat vet in de keel eveneens een kleine karekiet. 

MVG,

Koos en Bonnie 

Niet voor in het verslag: 

Excursie:
12 personen, 6 ad, 6 juv..( 2 ad + 2 Juv waren via de mail en maken over naar onze rek.)

19:30-21:30 boerenzwaluwgeluid bij sectie 5

Van tot: Aanwezig:

woensdag 3 augustus 2022Nieuw: Nieuw geringde 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 4 augustus 2022
Een zomerse dag
We begonnen de dag met een prach-
tige ochtend; mooi helder weer, wei-
nig wind, getik van diverse Roodbor-
sten in de bosjes en een over vliegende 
Tureluur. En maar twee mestkevers in 
de netten! Een Kerkuil heeft de baan 
vannacht onveilig gemaakt want er 
lag een veer op het pad bij sectie 6.
Tijdens de eerste verwerkingsronde 
kwam de Calidris-ploeg terug van hun 
laatste vangnacht. Het ontbijt be-
stond daarom uit een kom ontbijtgra-
nen, koffie én frikandellen.
Rond 10:00 uur hingen er een zestal 
Staartmezen in het hijsnet en vloog 
er een Gierzwaluw over.
Gierzwaluwen zien we hier op Schier 
helaas niet vaak en deze 100-dagen-
vogels zullen zich inmiddels wel weer 
opmaken om terug naar het zuiden te 
trekken.
In de middag was het in de zon niet uit te houden zo warm, gelukkig schoof er geregeld een wolkendek 
voor de zon en bleef de wind ons wat verkoeling toe wuiven.
In de avond kwam er een groepje Sijzen badderen waarvan er twee pardoes in ons net belandden. In de 
laatste ronde vingen we nog een mooie juveniele Houtsnip.
Met vriendelijke groet, Koos en Bonnie

Dagvangst van 04 08 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Braamsluiper 1 1
Fitis 18 9
Grasmus 1 1
Grauwe Vliegenvanger 1 1
Heggenmus 1 1
Houtsnip 1 1

Merel 1 1
Pimpelmees 21 3
Rietzanger 1 1
Roodborst 35 8
Sijs 3 3
Spotvogel 1 1
Staartmees 15 6
Tjiftjaf 15 6

Tuinfluiter 3 3
Vink 1 1
Winterkoning 11 2
Zanglijster 1 1

Zwartkop 1 1

Totaal: 39 12

Aantal soorten: 19

Dagverslag

51

06:15 22:00 Koos en Bonnie (en Calidris)

Een zomerse dag

We begonnen de dag met een prachtige ochtend; mooi helder weer, weinig wind, getik van diverse roodborsten in de 
bosjes en een overvliegende tureluur. En maar twee mestkevers in de netten! Een kerkuil heeft de baan vannacht onveilig 
gemaakt want er lag een veer op het pad bij sectie 6. Tijdens de eerste verwerkingsronde kwam de Calidris ploeg terug 
van hun laatste vangnacht. Het ontbijt bestond daarom uit een kom ontbijtgranen, koffie én frikandellen.  Rond 10:00 uur 
hingen er een zestal staartmezen in het hjjsnet en vloog er een gierzwaluw over. Gierzwaluwen zien we hier op Schier 
helaas niet vaak en deze honderd dagen vogels zullen zich inmiddels wel weer opmaken om terug naar het zuiden te 
trekken. In de middag was het in de zon niet uit te houden zo warm, gelukkig schoof er geregeld een wolkendek voor de 
zon en bleef de wind ons wat verkoeling toe wuiven. In de avond kwam er een groepje sijsjes badderen waarvan er twee 
pardoes in ons net belandden.In de laatste ronde vingen we nog een mooie juveniele houtsnip.

MVG,

Koos en Bonnie

Niet voor het digitale verslag:
Boerenzwaluw afgespeeld 20:00-22:00 bij sectie 5

Van tot: Aanwezig:

donderdag 4 augustus 2022Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

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

Totaal:alle vangsten van deze soort
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Vrijdag 5 augustus 2022
De afronding
Wederom starten we met een prach-
tige ochtend. We krijgen al snel een 
groepje Sijzen in de netten. In de 
tweede ronde vangen we een adulte 
Heggenmus met Helgoland-ring.
Een leuke waarneming is een nog niet 
vliegvlug kuiken van een Houtsnip 
dat door de bosjes loopt. Helaas krij-
gen we die net niet te pakken.
We vangen een juveniele Gekraagde 
Roodstaart terug die nu op geslacht 
te brengen is aan de witte veertjes op 
zijn kop; het is een jonge man. Ook 
een Winterkoning uit 2020, toen nog 
een eerste-kalenderjaar, is vandaag 
aan de hand van de cloaca op ge-
slacht te brengen, het is een adulte 
vrouw.

En ook een Pimpelmees-man vangen we dit jaar voor het eerst weer terug, evenals een Tjiftjaf-vrouw uit 
2021 (toen al na eerste-kalenderjaar).
Rond het middaguur wordt de rallenterp officieel geopend, de eerste vangklare rallenkooi (rallenkooi 
3) is een feit.
Ook de haakjes aan hijsnet Y zijn nu allemaal vervangen en de baan is wederom vers gemaaid en ge-
snoeid. De baan staat geknipt en geschoren klaar voor de volgende ploeg die ons morgen in de middag 
komt aflossen. 
Met vriendelijke groet, Koos en Bonnie

Dagvangst van 05 08 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Boomkruiper 2 2
Braamsluiper 1 1
Fitis 24 6
Gekraagde Roodstaart 1 1
Grasmus 1 1
Heggenmus 3 1 4

Kleine Karekiet 1 1
Koolmees 1 1
Merel 1 1
Pimpelmees 22 4
Roodborst 32 5
Sijs 15 6
Spotvogel 1 1
Tjiftjaf 34 7

Winterkoning 1 1
Zanglijster 2 2

Totaal: 26 17

Aantal soorten: 16

Dagverslag

1 44

06:15 22:30 Koos en Bonnie

De afronding

Wederom starten we met een prachtige ochtend. We krijgen al snel een groepje Sijsjes in de netten. In de tweede ronde 
vangen we een adulte Heggenmus met Helgoland ring. Een leuke waarneming is een nog niet vliegvlugge kuiken van een 
Houtsnip dat door de bosjes loopt helaas krijgen we die net niet te pakken. We vangen een juveniele Gekraagde 
Roodstaart terug die nu op geslacht te brengen is aan de witte veertjes op zijn kop; het is een jonge man. Ook een 
Winterkoning uit 2020 toen nog een 1e kalenderjaar is vandaag aan de hand van de cloaca op geslacht te brengen, het is 
een adulte vrouw. En ook een Pimpelmees man vangen we dit jaar voor het eerst weer terug, evenals een Tjiftjaf vrouw 
uit 2021 (toen al g1). 
Rond het middaguur wordt de rallenterp officieel geopend, de eerste vangklare rallenkooi (rallenkooi 3) is een feit. Ook de 
haakjes aan hijsnet Y zijn nu allemaal vervangen en de baan is wederom vers gemaaid en gesnoeid. De baan staat 
geknipt en geschoren klaar voor de volgende ploeg die ons morgen in de middag komt aflossen. 

MVG,

Koos en Bonnie

Van tot: Aanwezig:

vrijdag 5 augustus 2022Nieuw: Nieuw geringde 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 32

Zaterdag 6 augustus 2022
Dag 1 van de week van Jan Visser
Jan Visser (VRS Castricum) helpt ons 
deze week uit de vangroostertechni-
sche brand. 
De aankomst op Schier was heel leuk! 
Starten met taart van Helma en Koos 
(40-jarig huwelijk)! Hoe leuk is dat. 
Heel erg dank Koos en Helma.
Om 13:00 uur mijn eerste rondje met 
bijna een Sperwer-vrouw die op het 
allerlaatste moment uit net 1 ont-
snapte. In de rondjes die volgden 
slechts een paar geringde vogels van 
de ochtend terug. Eindelijk om 20:00 
dan mijn eerste vogel geringd. Het is 
wel lekker om er op die manier in te komen. Invoeren in een systeem dat je al kent van Castricum, maar 
net even anders. Het is wennen maar ik heb er vertrouwen in dat het steeds beter gaat!
Groet, Jan

Zondag 7 augustus 2022
Dag 2
Ik was net even te vroeg opgestaan, 
het vangen spookte kennelijk in mijn 
hoofd, met name het versturen van 
de juiste rapporten!
Mooie koude start van de ochtend, de 
zon was nog maar net op. Eerste 
rondje met een paar vogeltjes. Ik 
moet wel wennen, ben natuurlijk 
Castricum gewend waar je meteen 
het eerste rondje vol aan de bak 
moet. Hier kom je in een andere mo-
dus terecht.
Twee Sijzen en een Grauwe Vliegen-
vanger zijn erg leuk om die te vangen 
in het derde rondje. De Sijzen liepen 
lekker door.
Ik ben naar de Herdershut gefietst 
om daar mijn vergeten thermofles op 
te halen. Op de terugweg vond ik een 
platgereden Oeverzwaluw. Toch wel bijzonder met zo weinig verkeer dat dit was gelukt. Ik maak me daar 
behoorlijk kwaad over!
Verbazingwekkend vond ik die Spotvogels. Zoveel vangen jullie er hier! Alle drie jonge vogels waarvan 
twee met een onvolgroeide staart! Erg jong dus. Ik leef nog steeds met de gedachte dat deze soort eind 
juli wel klaar was en was vertrokken!
André Duiven kwam polshoogte nemen.
In de late avond heb ik geluid van Boerenzwaluw gedraaid. Leverde wat Boerenzwaluwen op en een Oe-
verzwaluw.
De VU-hoofdonderzoeker van de motten heeft mij uitgelegd welke vraagstellingen op het programma 
staan! Indrukwekkend. Bij de ONAD heeft hij een lamp opgehangen om de nodige motten te vangen. 
Aardige vent!
Kortom een onderhoudende dag.
Groet, Jan

Dagvangst van 06 08 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Braamsluiper 1 1
Fitis 12 3
Grasmus 2 2
Heggenmus 31 4
Kleine Karekiet 1 1
Koolmees 11 2

Pimpelmees 22 4
Sijs 15 6
Tjiftjaf 53 8
Vink 2 2
Winterkoning 1 1
Zanglijster 21 3
Zwartkop 1 1

Totaal: 22 16

Aantal soorten: 13

Dagverslag

38

06:00 22:00 Bonnie, Koos, wim, Kees O., Jan V

Vertrek en aankomst,

Dag-verslag 6 augustus 2022
Dag 1 van mijn week.

De aankomst op Schier was heel leuk! Starten met taart van Helma en Koos (40 jarig huwelijk)! Hoe leuk is dat.
Heel erg dank Koos en Helma.
Om 13.00 mijn eerste rondje met bijna een vrouw Sperwer die op het allerlaatste moment uit net 1 ontsnapte. Een paar 
geringde vogels van de ochtend in de rondjes die volgde.
Eindelijk om 20.00 dan mijn eerste vogel geringd.
Het is wel lekker om er op die manier in te komen. Invoeren in een systeem wat je al kent van Castricum maar net even 
anders.
Het is wennen maar ik heb er vertrouwen in dat het steeds beter gaat!

Gr
Jan

Van tot: Aanwezig:

zaterdag 6 augustus 2022Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

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

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 07 08 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Boerenzwaluw 1 1
Fitis 3 3
Grauwe Vliegenvanger 1 1
Grote Bonte Specht 1 1
Heggenmus 1 1
Kleine Karekiet 2 2

Koolmees 1 1
Merel 1 1
Pimpelmees 11 2
Rietzanger 1 1
Roodborst 1 1
Sijs 4 4
Spotvogel 3 3
Sprinkhaanzanger 1 1

Tuinfluiter 2 2
Zwartkop 11 2

Totaal: 19 8

Aantal soorten: 16

Dagverslag

27

06:00 22:00

Dag-verslag 7 augustus 2022
Dag 2 van mijn week.

Ik was net even te vroeg opgestaan, het vangen spookte kennelijk in mijn hoofd, met name het versturen van de juiste 
rapporten!
Mooie koude start van de ochtend, de zon was nog maar net op. Eerste rondje met een paar vogeltjes,
Ik moet wel wennen, ben natuurlijk Castricum gewend waar je meteen het 1e rondje vol aan de bak moet. Hier kom je in 
een andere modus terecht.

2 Sijsjes en een Grauwe vliegenvanger zijn erg leuk om die te vangen.
Ik ben naar de Herdershut gefietst om daar mijn vergeten thermofles op te halen.
Op de terugweg vond ik een platgereden Oeverzwaluw. Toch wel bijzonder met zo weinig verkeer dat dit was gelukt. Ik 
maak me daar behoorlijk kwaad over!

Nu nog even uitvogelen hoe je de bovenstaande datum kan veranderen, telkens geeft het systeem aan dat ik dit niet 
goed doe, terwijl ik alleen maar het cijfer 6 in een 7 had veranderd; kan iemand mij dat uitleggen?

Gr
Jan

Van tot: Aanwezig:

zondag 7 augustus 2022Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

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

Totaal:alle vangsten van deze soort
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Maandag 8 augustus 2022
Dag 3
De dag begon erg leuk, de mottenvan-
ger had een mottenval opgezet vlakbij 
de ONAD. Ongelofelijk hoeveel nacht-
vlinders daarin kwamen! Mooie soor-
ten volgens de mottenman, wel 70 
soorten. Ik heb ze niet kunnen natel-
len maar heb wel enkele gefotogra-
feerd en met hulp op naam gebracht. 
Grote Beer is een aan trekkelijke soort 
om te zien!
Het eerste rondje leverde één onge-
ringde en twee geringde vogels op.
Gedurende de dag kwamen er steeds 
Sijzen bij het water om te drinken. Ik 
wist daar de nodige van de vangen. 

In ieder geval niet echt aankomst op de ringplek.
Leuk was een jonge Houtsnip die rustig op één meter van mij 
vandaan in het zonnetje zat. Bonnie had ook al die ervaring!
’s Middags een mooie Fluiter in het net, en dat maakt ook een 
beetje je dag. Met Wim contact gehad om de dagvangst te helpen 
versturen. Zie hier het resultaat!
Morgen gaat de temperatuur omhoog, ben benieuwd hoe de vo-
gels daarop zullen reageren.
Groet, Jan

Dinsdag 9 augustus 2022
Dag 4
Een slome start van de dag; slechts 
vier vogels na drie rondjes.
Het was schitterend weer maar geen 
aankomst. Een enkele Sijs was wel 
weer leuk. Ik besloot om de netten 
dicht te doen en wel van 13:00 tot 
16:00 uur. Om 16.00 alle netten weer 
opengedaan.

Ik liep om 18:00 een rondje en vlakbij het bruggetje van Ebel 
dook er een grote roofvogel in het net. Ook ik dook op die roofvo-
gel en kon deze grijpen. Hij haalde uit met zijn klauw en haalde 
me flink open. Uiteindelijk kon ik de vogel bevrijden uit het net. 
Een Havik! Gelukkig kon mijn vrouw assistentie verlenen en ge-
zamenlijk hebben we zijn vleugel opgemeten. Eerst dacht ik aan 
een vrouwtje maar de vleugelmaat gaf de doorslag. André van 
Loon wat foto’s gestuurd voor de groep en hij vertelde mij waar 
de grote ringen lagen.

Dagvangst van 08 08 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Boomkruiper 1 1
Fitis 1 1
Fluiter 1 1
Grasmus 1 1
Heggenmus 11 2
Kleine Karekiet 1 1

Merel 1 1
Oeverzwaluw 1 1
Roodborst 13 4
Sijs 19 10
Spotvogel 1 1
Tjiftjaf 6 6
Tuinfluiter 1 1
Winterkoning 1 1

Zanglijster 11 2
Zwartkop 3 3

Totaal: 30 7

Aantal soorten: 16

Dagverslag

37

06:00 22:00 JV

Vangdag 3

De dag begon erg leuk, de Motvanger had een mottenval opgezet vlakbij de Onad. Ongelofelijk hoeveel nachtvlinders 
daarin kwamen! Mooie soorten volgens de mottenman, wel 70 soorten. Ik heb ze niet kunnen natellen maar heb wel 
enkele gefotografeerd en met hulp op naam gebracht. Grote Beer is een aanspreekbare soort om te zien!
Het eerste rondje leverde 1 ongeringde en 2 ongeringde vogels op.
Gedurende de dag kwamen er steeds Sijzen bij het water om te drinken. Ik wist daar de nodige van de vangen.In ieder 
geval niet echt aankomst op de ringplek.
Leuk was een jonge Houtsnip die rustig op 1 meter van mij vandaan in het zonnetje zat. Bonnie had ook al die ervaring!

S'middags een mooie Fluiter in het net, en dat maakt ook een beetje je dag.

Met Wim contact gehad om de dagvangst te helpen versturen. Zie hir het resultaat!

Morgen gaat de temperatuur omhoog, ben benieuwd hoe de vogels daarop zullen reageren.

Groet,
Jan

Van tot: Aanwezig:

maandag 8 augustus 2022Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

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

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 09 08 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Fitis 4 4
Havik 1 1
Heggenmus 1 1
Kleine Karekiet 3 3
Merel 1 1
Oeverzwaluw 1 1

Pimpelmees 1 1
Roodborst 1 1
Sijs 22 4
Spotvogel 1 1
Sprinkhaanzanger 1 1
Tjiftjaf 3 3
Winterkoning 11 2
Zanglijster 1 1

Zwartkop 1 1

Totaal: 18 7

Aantal soorten: 15

Dagverslag

1 26

06:30 22:00 JVI

Dag 4
Een slome start van de dag; slechts 4 vogeltjes na 3 rondjes. Het was schitterend weer maar geen aankomst. Ik besloot 
om de netten dicht te doen en wel van 13.00 - 16.00
Een enkele Sijs was wel weer leuk. 
Om 16.00 alle netten weer open gedaan.
Ik liep om 18.00 een rondje en vlakbij het bruggetje van Ebel dook er een grote roofvogel in het net. Ook ik dook op die 
roofvogel en kon deze grijpen. Hij haalde uit met zijn klauw en haalde me flink open. Uiteindelijk kon ik de vogel bevrijden 
uit het net. Havik dacht ik meteen!
Gelukkig kon mijn vrouw assistentie verlenen en gezamenlijk hebben we zijn vleugel opgemeten. Eerst dacht ik aan een 
vrouwtje maar de vleugelmaat gaf de doorslag. André wat foto's gestuurd voor de groep en hij vertelde mij waar de grote 
ringen lagen.

Ik ben er weleens bij geweest in Castricum maar nog nooit zelfstandig uit het net gehaald. Weer een leerervaring.

Een saaie dag werd op deze manier boeiend afgesloten.

Wat een beest! Erg blij mee.

Gr
Jan

Van tot: Aanwezig:

dinsdag 9 augustus 2022Nieuw: Nieuw geringde 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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Ik ben er weleens bij geweest in Castricum maar 
nog nooit zelf eentje uit het net gehaald. Weer een 
leerervaring. Een saaie dag werd op deze manier 
boeiend afgesloten. Wat een beest! Erg blij mee.
Groet, Jan

Woensdag 10 augustus 2022
Dag 5
Wederom geen aankomst. Slechts 
een paar vogeltjes. Mooi weer, iets te 
mooi?
Groet, Jan

Dagvangst van 10 08 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Boerenzwaluw 1 1
Boomkruiper 11 2
Fitis 1 1
Grasmus 1 1
Kleine Karekiet 1 1
Merel 1 1 2

Oeverzwaluw 2 2
Sijs 2 2
Tjiftjaf 1 1
Vink 1 1
Winterkoning 11 2
Zanglijster 1 1

Totaal: 11 5

Aantal soorten: 12

Dagverslag

1 17

06:30 21:30 JVI

Dag 5

Wederom geen aankomst.
Slechts een paar vogeltjes.
Mooi weer, iets te mooi? In ieder geval geen aankomst.

Gr
Jan

Van tot: Aanwezig:

woensdag 10 augustus 2022Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

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

Totaal:alle vangsten van deze soort
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Donderdag 11 augustus 2022
Dag 6
Vandaag in overleg de netten om 
12:00 dicht gedaan. Erg warm! Maar 
ook geen vogels. Aan het strand was 
het goed toeven.
Om 17:00 de netten weer openge-
daan. Mogelijk vliegt er nog wat in. In 
ieder geval wil ik weer Boerenzwaluw 
proberen, mogelijk vliegt er dan ook 
een Oeverzwaluw in.
Het water in de door Bonnie en Koos 
gegraven gaten, is nagenoeg opge-
droogd. Er komen ook geen Sijzen 
meer om te drinken. De vliegen en 
dazen zijn ronduit hinderlijk.
De avond bracht enkele Oeverzwalu-
wen en een paar Boerenzwaluwen.
Groet, Jan

Vrijdag 12 augustus 2022
Dag 7
Er werd een warme dag voorspeld! En 
dat werd het.
De dag startte mooi met een vangst 
van een adulte Houtsnip met slag-
penrui. Er waren in de ochtend wat 
vogels en zelfs een paar Sijzen kwa-
men drinken. Elk rondje leverde één 
of meerdere vogels op. Niets bijzon-
ders maar onderhoudend. De middag 
bracht vrijwel niets, behalve een on-
geringde Grote Bonte Specht. Alle vo-
gels hingen in sectie 2 (daar waar 
koelte én water aanwezig zijn).
Om 21:00 sectie 5 wat hoger gezet 
om de laatste Boerenzwaluwen te 
verschalken. Grappig om op de laat-
ste avond van mijn week leuke vogels 
te vangen in de laatste ronde: Paap-
je, Kneu, Boompieper, Oeverzwa-
luw en Boerenzwaluw.
Mijn week zit er bijna op. Leerzaam!
Groet, Jan

Dagvangst van 12 08 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Boerenzwaluw 4 4
Boomkruiper 1 1
Boompieper 1 1
Fitis 3 3
Gekraagde Roodstaart 1 1
Grasmus 1 1

Grote Bonte Specht 1 1
Heggenmus 1 1
Houtsnip 1 1
Kleine Karekiet 1 1
Kneu 1 1
Merel 1 1
Oeverzwaluw 1 1
Paapje 1 1

Pimpelmees 21 3
Rietzanger 1 1
Sijs 23 5
Spotvogel 1 1

Tjiftjaf 1 1
Vink 2 2
Zanglijster 1 1
Zwartkop 12 3

Totaal: 28 8

Aantal soorten: 22

Dagverslag

36

06:30 22:00 JVI

Dag 7

Het zou een warme dag worden! En inderdaad het werd een warme dag. Er waren in de ochtend wat vogels en zelfs een 
paar Sijsjes kwamen drinken.
De dag startte met een vangst van een adulte Houtsnip met slagpenrui. Een mooie start van de dag!
Elk rondje leverde 1 of meerdere vogels op.
Niets bijzonders maar onderhoudend.

De middag bracht niets, behalve een ongeringde Grote Bonte specht. Alle vogels in sectie 2 (daar waar het koel én water 
aanwezig is).

Om 21.00 sectie 5 hoger gezet om de laatste Boerenzwaluwen te verschalken.

Grappig om op de laatste avond leuke vogels te vangen in de laatste ronde: Paapje, Kneu, Boompieper, Oeverzwaluw en 
Boerenzwaluw. 

Mijn week zit er bijna op.
Leerzaam!

Gr
Jan

Van tot: Aanwezig:

vrijdag 12 augustus 2022Nieuw: Nieuw geringde 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 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Boerenzwaluw 3 3
Braamsluiper 1 1
Fitis 3 3
Heggenmus 1 1
Kleine Karekiet 1 1
Koolmees 1 1

Oeverzwaluw 3 3
Pimpelmees 1 1
Roodborst 21 3
Tjiftjaf 4 4
Winterkoning 1 1
Zanglijster 1 1
Zwartkop 1 1 2

Totaal: 19 5

Aantal soorten: 13

Dagverslag

1 25

06:30 22:00 JVI

Dag 6

Vandaag in overleg de netten om 12.00 dicht gedaan. Erg warm! Maar ook geen vogels.
Aan het strand was het goed vertoeven.
De schoonmaak ploeg is weer geweest en de vuilnis in de grote container gedaan.
Om 17.00 de netten weer open gedaan. Mogelijk vliegt er nog wat in. In ieder geval wil ik weer Boerie proberen, mogelijk 
vliegt er dan ook een Oeverzwaluw in.
Het water in de gegraven gaten door Bonnie en Koos, zijn nagenoeg opgedroogd. Er komen ook geen Sijzen meer om te 
drinken. De vliegen en Dazen zijn ronduit hinderlijk.

De avond bracht enkele Oeverzwaluwen een paar Boerenzwaluwen.

Met groet,
Jan

Van tot: Aanwezig:

donderdag 11 augustus 2022Nieuw: Nieuw geringde 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 33

Zaterdag 13 augustus 2022
Warme wisseldag
De ochtendrondes leverden naar om-
standigheden een aardig aantal vo-
gels op, met daarbij de eerste Bonte 
Vliegenvanger van het seizoen. Er 
zullen er vast nog de nodige volgen, 
want het voedselaanbod voor deze 
soort is nog steeds overweldigend in 
het Glop. Vanwege de toenemende 
warmte werden aan het eind van de 
ochtend de netten gesloten en de 
baan overgedragen aan de volgende 
ploeg.
’s Middags was het, zoals te verwachten, erg rustig op de baan. Naast wat overvliegende groepjes Sijzen 
en hoog in de lucht foeragerende zwaluwen, was een juveniele Houtsnip een van de weinige vogels die 
de hitte in het Glop trotseerde.
In de loop van de middag trok de oos-
tenwind stevig aan, wat enige ver-
koeling bracht.
We begonnen met het uitdiepen en 
schoonmaken van de poeltjes in de 
sloot en daarna, om 17:00 uur, heb-
ben we de netten weer geopend.
De namiddag- en avondrondes lever-
den nog acht vogels op.
Kees Oosterbeek c.s.

Zondag 14 augustus 2022
Belaagd door Houtsnippen
Maar liefst twee Houtsnippen van-
daag. Het eerste exemplaar vingen 
we tijdens de eerste ronde en bleek 
vorig jaar als jong hier geringd te 
zijn. [Edit: het jaartal van eerste 
vangst blijkt verkeerd nagezocht 
in de database: op 6 september 
werd dezelfde vogel nog eens te-
ruggevangen en bij nakijken 
bleek hij in 2012 (!!) te zijn ge-
ringd, niet in 2021] Nummer twee 

Dagvangst van 13 08 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Bonte Vliegenvanger 1 1
Fitis 5 5
Heggenmus 11 2
Koolmees 1 1
Pimpelmees 31 4
Roodborst 2 2

Sijs 4 4
Sprinkhaanzanger 1 1
Tjiftjaf 3 3
Zanglijster 1 1

Totaal: 17 7

Aantal soorten: 10

Dagverslag

24

05:40 22:00 JVI opgevolgd door KO en DL

Warme wisseldag,
De ochtendrondes leverden naar omstandigheden een aardig aantal vogels op, met daarbij de eerste Bonte 
Vliegenvanger van het seizoen. Er zullen er vast nog de nodige volgen, want het voedselaanbod voor deze soort is nog 
steeds overweldigend in het Glop. 
Vanwege de toenemende warmte werden aan het eind van de ochtend de netten gesloten en de baan overgedragen aan 
de volgende ploeg.

's Middags was het, zoals te verwachten, erg rustig op de baan. Naast wat overvliegende groepjes sijzen en hoog in de 
lucht foeragerende zwaluwen was een juveniele Houtsnip een van de weinige vogels die de hitte in het Glop trotseerde. In 
de loop van de middag trok de oostenwind stevig, wat enige verkoeling bracht. We begonnen met het uitdiepen en 
schoonmaken van de poeltjes in de sloot en daarna, om vijf uur, hebben we de netten weer geopend. De namiddag- en 
avondrondes leverden nog 8 vogels op.

Van tot: Aanwezig:

zondag 14 augustus 2022Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

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

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 14 08 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Bonte Vliegenvanger 1 1
Draaihals 1 1
Fitis 5 5
Fluiter 1 1
Gekraagde Roodstaart 1 1
Grasmus 3 3

Grauwe Vliegenvanger 1 1
Heggenmus 1 1
Houtsnip 11 2
Koolmees 1 1
Pimpelmees 24 6
Rietzanger 1 1
Roodborst 22 4
Sijs 1 1

Tjiftjaf 5 5
Tuinfluiter 2 2
Vink 1 1
Winterkoning 2 2

Witte Kwikstaart 1 1
Zanglijster 1 1
Zwartkop 11 2

Totaal: 34 9

Aantal soorten: 21

Dagverslag

43

05:40 22:00 Daphna & Kees

Belaagd door Houtsnippen,
Maar liefst twee Houtsnippen vandaag. Het eerste exemplaar vingen we tijdens de eerste ronde en bleek vorig jaar als 
jong hier geringd te zijn. Nummer twee stiefelde aan het begin van de avond op een onbewaakt moment het veldlab 
binnen en konden we in een van de slaapkamers arresteren. 
Verder was het, ondanks de hitte, een erg leuke en afwisselende vangdag met onder andere de 3de Fluiter van dit jaar en 
de eerste Draaihals sinds 2019 (nr. 27 voor de VRS).
Gedurende het warmste deel van de dag (12:30 - 16:00) hebben we alleen met de netten in de bossecties gevangen. 's 
Middags kregen we tot twee maal toe bezoek van Barbara en tussendoor hebben we de poeltjes langs sectie 2 nog wat 
verder opgefrist en gelijk het pad voorzien van een laag verse humus.(blubber, geen kikkererwten).

Van tot: Aanwezig:

maandag 15 augustus 2022Nieuw: Nieuw geringde 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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stiefelde aan het begin van de avond op een onbewaakt moment het veldlab binnen en konden we in een 
van de slaapkamers arresteren.
Verder was het, ondanks de hitte, een erg leuke en afwisselende vangdag met onder andere de 3de Flui-
ter van dit jaar en de eerste Draaihals sinds 2019 (en nummer 27 voor de VRS).
Gedurende het warmste deel van de dag (12:30-16:00) hebben we alleen met de netten in de bossecties 
gevangen.
‘s Middags kregen we tot twee maal toe bezoek van Barbara en tussendoor hebben we de poeltjes langs 
sectie 2 nog wat verder opgefrist en gelijk het pad voorzien van een laag verse humus (blubber, geen 
kikkererwten).
Kees Oosterbeek c.s.

Maandag 15 augustus 2022
Mak dagje
Zo spannend als het vangen gisteren 
was, zo traag ging het vandaag. De 
vangsten druppelden binnen en be-
staan maar uit een handjevol soor-
ten.
Het was iets minder warm vandaag, 
maar wel broeierig. Van de voorspel-
de regen kwam bijna niks naar bene-
den. We hebben de hele dag alle net-
ten opgehouden, maar vingen midden 
overdag bijna niks.

Om de tijd te doden zij we begonnen met het opbouwen van ral-
lenkooi 0.
De Sperwer die in de schemerronde in een van de grofmazige 
netten hing maakte de dag nog een beetje goed. Het was een 
eerstejaars mannetje met opvallend witte veren tussen de vleu-
geldek- en mantelveren.
Kees Oosterbeek c.s.

Dinsdag 16 augustus 2022
Ach ja, augustus
De vangsten vielen weer wat tegen vandaag. De start was met zo’n vijf vogels per rondje iets beter dan 
gister, maar al halverwege de ochtend kwam de klad erin en volgden er een aantal nulrondjes. Maar 
goed, veel valt ook niet te verwach-
ten deze maand en als je dan toch 
geen Sperwergrasmus vangt, is een 
Braamsluiper ook wel leuk.
Kees Oosterbeek c.s.

Dagvangst van 15 08 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Fitis 44 8
Heggenmus 1 1
Kleine Karekiet 2 2
Koolmees 11 2
Roodborst 33 6
Sijs 12 3

Sperwer 1 1
Tjiftjaf 36 9
Tuinfluiter 2 2
Vink 1 1
Winterkoning 11 2
Zanglijster 1 1
Zwartkop 1 1

Totaal: 22 17

Aantal soorten: 13

Dagverslag

39

05:45 21:45 Daphna & Kees

Zo spannend als het vangen gister was, zo traag ging het vandaag. De vangsten druppelden binnen en bestaan maar uit 
een handje vol soorten. Het was iets minder warm vandaag, maar wel broeierig. Van de voorspelde regen kwam bijna 
niks naar beneden We hebben de hele dag alle netten opgehouden, maar vingen midden overdag bijna niks. Om de tijd 
te doden zij we begonnen met het opbouwen van rallenkooi 0. 
De Sperwer die in de schemerronde in een van de grofmazige netten hing maakte de dag nog een beetje goed. Het was 
een eerste jaars mannetje met opvallend witte veren tussen de vleugeldek- en mantelveren.

Van tot: Aanwezig:

dinsdag 16 augustus 2022Nieuw: Nieuw geringde 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 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Bonte Vliegenvanger 1 1
Braamsluiper 1 1
Fitis 1 1
Heggenmus 11 2
Koolmees 13 4
Pimpelmees 12 3

Roodborst 21 3
Sijs 15 6
Tjiftjaf 31 4
Tuinfluiter 2 2
Zanglijster 11 2
Zwartkop 1 1

Totaal: 19 11

Aantal soorten: 12

Dagverslag

30

05:45 21:30 Daphna & Kees

Ach ja, augustus
De vangsten viellen weer wat tegen vandaag. De start was met zo'n vijf vogels per rondje iets beter dan gister, maar al 
halverwege de ochtend kwam de klad erin en volgden er een aantal nulrondjes. Maar goed, veel valt ook niet te 
verwachten deze maand en als je dan toch geen Sperwergrasmus vangt is een Braamsluiper ook wel leuk.

Van tot: Aanwezig:

woensdag 17 augustus 2022Nieuw: Nieuw geringde 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 17 augustus 2022
Eerste regendag van het seizoen
De dag begon voortvarend met een 
paar leuke eerste rondes met onder 
andere een Nachtegaal.
Maar de pret was maar van korte 
duur, want een dreigend buienfront 
kwam steeds dichterbij en we werden 
genoodzaakt om de excursie af te 
bellen en het grootste deel van de 
netten om 11:00 uur te sluiten.

’s Middags hebben we nog een paar uur alle netten open gehad, 
maar dit leverde maar één vogel op.
Vanaf zes uur ‘s kwam er een nieuw regengebied over dat ook  
’s nachts voor behoorlijk wat neerslag zorgde. Eindelijk wat regen 
dus, maar wel weinig vogels.
Kees Oosterbeek c.s.

Donderdag 18 augustus 2022
Fitispiekje
Na een leuk eerste rondje van zes vo-
gels bleven de netten tot 12:00 uur 
leeg. Daarna begonnen er Fitissen 
binnen te druppelen en dat was ook 
zo ongeveer de enige soort die we 
rest van de dag nog zouden vangen. 
Ze waren allemaal klaar met de rui en 
hadden vetgraad 2 tot 4. Mogelijk 
heeft het buienfront van gister voor 
wat oponthoud hier dichtbij gezorgd 
en kwamen ze nu weer een beetje in 
beweging. Hopelijk pakken we mor-
gen ook nog wat van deze influx mee.
Kees Oosterbeek c.s.

Vrijdag 19 augustus 2022
Prima laatste dag
Goed vangweer, met elk rondje wel 
wat vogels. De sloot van sectie 2 is 
midden overdag weer wat meer in 
trek dan de afgelopen dagen.
We vingen vandaag weer meer Fitis-
sen en meer Houtsnippen. De Hout-
snippen, nummer vier en vijf deze 
week, waren allebei jonge vogels. Het 
lijkt een bijzonder goed broedseizoen 
voor de soort te zijn geweest.
Wij hebben onze laatste klusjes ge-
daan, rallenkooi 0 is op de opvang-
kooitjes na geïnstalleerd en zijn klaar 
voor de aflossing.
Kees Oosterbeek c.s.

Dagvangst van 17 08 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Fitis 1 1
Grasmus 1 1
Kleine Karekiet 12 3
Nachtegaal 1 1
Roodborst 31 4
Tjiftjaf 11 2

Tuinfluiter 1 1
Winterkoning 2 2
Zanglijster 11 2
Zwartkop 1 1

Totaal: 12 6

Aantal soorten: 10

Dagverslag

18

05:50 21:40 Daphna, Thijs & Kees

Eerste regendag van het seizoen,
De dag begon voortvarend met een paar leuke eerste rondes met onder andere een Nachtegaal. Maar de pret was maar 
voor korte duur, want een dreigend buienfront kwam steeds dichterbij en we werden genoodzaakt om de excursie af te 
bellen en het grootste deel van de netten om elf uur te sluiten. 's Midags hebben we nog een paar uur alle netten open 
gehad, maar dit leverde maar één vogel op. Vanaf zes uur 's kwam er een nieuw regengebied over dat ook 's nacht voor 
behoorlijk wat neerslag zorgde. Eindelijk wat regen dus, maar wel weinig vogels.

Baan dicht van 11:00 tot 14:00 en van 18:00 tot 22:00

Van tot: Aanwezig:

donderdag 18 augustus 2022Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

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

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 18 08 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Fitis 19 19
Heggenmus 1 1
Houtsnip 1 1
Kleine Karekiet 1 1
Pimpelmees 1 1
Rietzanger 1 1

Sijs 1 1
Vink 1 1

Totaal: 25 1

Aantal soorten: 8

Dagverslag

26

05:50 21:30 Daphna, Thijs & Kees

Fitispiekje,
Na een leuk eerste rondje van 6 Vogels bleven de netten tot 12:00 leeg. Daarna begonnen er Fitissen binnen te 
druppelen en dat was ook zo ongeveer de enige soort die we rest van de dag nog zouden vangen. Ze waren allemaal 
klaar met de rui en hadden vetgraad 2 tot 4. Mogelijk heeft het buienfront van gister voor wat oponthoud hier dichtbij 
gezorgd en kwamen ze nu weer een beetje in beweging.
Hopelijk pakken we morgen ook nog wat van deze influx mee.

Van tot: Aanwezig:

vrijdag 19 augustus 2022Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

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

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 19 08 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Boomkruiper 1 1
Fitis 23 23
Grauwe Vliegenvanger 2 2
Houtsnip 2 2
Kleine Karekiet 32 5
Koolmees 11 2

Merel 1 1
Rietzanger 1 1
Sijs 4 4
Tjiftjaf 4 4
Vink 1 1
Winterkoning 2 2
Zanglijster 1 1
Zwartkop 2 2

Totaal: 44 7

Aantal soorten: 14

Dagverslag

51

05:55 21:20 Daphna, Bram, Thijs & Kees

Prima Laatste dag,
Goed vangweer, met elk rondje wel wat vogels. De sloot van sectie is midden overdag weer wat meer in trek dan de 
afgelopen dagen. We vingen vandaag weer meer Fitissen en meer Houtsnippen. De Houtsnippen, nummer vier en vijf 
deze week, waren allebei jonge vogels. Het lijkt een bijzonder goed broedseizoen voor de soort te zijn geweest. 
Wij hebben onze laatste klusjes gedaan, rallenkooi 0 is op de opvangkooitjes na geinstalleerd en zijn klaar voor de 
aflossing.
Tot in oktober!

Van tot: Aanwezig:

zaterdag 20 augustus 2022Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

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

Totaal:alle vangsten van deze soort
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Week 34

Zaterdag 20 augustus 2022
Wisseldag met een goede start
Bij het bereiken van het Glop stond 

de dagteller reeds op 41 vogels, dus de vertrekkende ringers had-
den een goede ochtend achter de rug. Met onder andere twee 
Bonte Vliegenvangers en een Spotvogel in de netten. 
We namen de warme baan stipt om 12:00 over, om met wat 
sprokkelrondjes met lage aantallen vogels te beginnen. Maar er 
waren vogels in iedere ronde, en deze werden aan de ringtafel 
uitgebreid bekeken. Fitissen strak in het pak en met wat trekvet, 
Tjiftjaffen hevig in de rui. Eén Tjiftjaf deed alsof hij een Fitis was, 

want deze had zijn juveniele veren al gewisseld, inclusief een serie van zes grote dekveren. Tjiftjaffen 
met zo’n mooi ruicontrast vang je eigenlijk pas vooral over een maand.
Groeten, Sylvia de Vries en Raymond Klaassen met familie

Zondag 21 augustus 2022
Hard werken voor weinig
Op onze eerste volle vangdag bemerkten we in de ochtend een klein beetje aankomst met onder andere 
twee Rietzangers. Na 11:00 droogden de vangsten echter op, en liepen we zelfs wat nulrondjes. De in-
middels vrij stevige westenwind, die de netten deed bollen, hielp natuurlijk niet.
De excursie was druk bezocht met 13 personen. Het lukte ons niet om meer dan één vogel te laten zien, 
maar goed, beter één vogel in de hand dan tien in de lucht... De mensen vonden het wel prachtig om een 
vogel van zo dichtbij te kunnen zien. Het was echt een leuke geïnteresseerde groep.
Eén van de juveniele Fitissen bleek een ruicontrast in de grote dekveren te vertonen, met twee nieuwe 
binnenste dekveren. Niet geheel ongebruikelijk, maar wij hadden het nog niet vaak gezien dus mocht 
deze vogel even op de foto.

Dagvangst van 20 08 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Bonte Vliegenvanger 2 2
Fitis 29 29
Grauwe Vliegenvanger 11 2
Heggenmus 1 1
Kleine Karekiet 12 3
Pimpelmees 31 4

Roodborst 33 6
Sijs 17 8
Spotvogel 1 1
Tjiftjaf 411 15
Tuinfluiter 1 1
Vink 1 1
Winterkoning 1 1
Zwartkop 3 3

Totaal: 63 14

Aantal soorten: 14

Dagverslag

77

06:30 Kees O en consorten, afgelost door Sylvia de Vries en Raymond Klaassen met fa

Wisseldag met een goede start

Bij het bereiken van het Glop stond de dagteller reeds op 41 vogels, dus de verlatende ringers hadden een goede 
ochtend achter de rug. Met onder andere twee Bonte Vliegenvangers en een Spotvogel in de netten. We namen de 
warme baan stipt om 12:00 over, om met wat sprokkelrondjes met lage aantallen vogels te beginnen. Maar er waren 
vogels in iedere ronde, en deze werden aan de ringtafel uitgebreid bekeken. Fitissen strak in het pak en met wat trekvet, 
Tjiftjaffen hevig in de rui. Eén Tjiftjaf deed alsof hij een Fitis was, want deze had zijn juveniele veren al gewisseld, inclusif 
een serie van 6 grote dekveren. Tjiffen met zo'n mooi ruicontrast vang je eigenlijk pas vooral over een maand.

Groeten van Sylvia de Vries en Raymond Klaassen met familie

Niet voor de website: geluid boer + oever van 20:00-22:00 bij sectie 5. (geen zwaluwen gevangen)

Van tot: Aanwezig:

zaterdag 20 augustus 2022Nieuw: Nieuw geringde 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 namiddag viel de wind ineens 
weg, wat we direct merkten aan de 
vangsten. Er kwam een golfje Fitissen 
voorbij. Ook sliepen er een paar Oe-
verzwaluwen en een Boerenzwaluw 
bij sectie 5. Uiteindelijk bracht dit het 
dagtotaal op een respectabele 49 vo-
gels.
Groetjes, Raymond en Sylvia

Maandag 22 augustus 2022
Jeugd zet beste beentje voor
Het was bijna windstil toen we het 
eerste rondje liepen. De dauw stond 
op het net. Een jonge Blauwborst 
was van de partij. Veel vogels waren 
er niet, hoewel er duidelijk wel weer 
wat aankomst was. 

Om 9:00 was er ineens 
een opleving, het leek wel 
of dat er vogels voor een 
bui uit naar beneden kwa-
men. We liepen een rond-
je met 21 stuks. Daarna 
brak de zon weer door, en 
nam de wind toe. De 
rondjes waren weer 
sprokkelen. Ieder rondje 
was er wel iets, zoals bij-
voorbeeld een jonge Gro-
te Bonte Specht die zich 

bij de drinksloot meldde, maar substantieel werd het pas weer in 
de avond.
De laatste rondjes haalden we een partij slapers op die het dag-
totaal naar 68 stuwden. Voorwaar geen slechte eindscore voor 
het Glop in augustus. De jeugd had vandaag in ieder geval ook 
genoeg tijd om te helpen. Het loslaten van de vogels was daar-
bij favoriet.
Groet uit het Glop, Raymond en Sylvia

Dagvangst van 22 08 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Blauwborst 1 1
Boerenzwaluw 2 2
Fitis 425 29
Grote Bonte Specht 1 1
Oeverzwaluw 1 1
Pimpelmees 3 3

Rietzanger 1 1
Roodborst 6 6
Sijs 1 1
Spotvogel 1 1
Tjiftjaf 412 16
Tuinfluiter 1 1
Winterkoning 22 4
Zwartkop 1 1

Totaal: 55 13

Aantal soorten: 14

Dagverslag

68

06:30 22:00 SdV, RK

Jeugd zet beste beentje voor

Het was bijna windstil toen we het eerste rondje liepen. De dauw stond op het net. Een jonge Blauwborst was van de 
partij. Veel vogels waren er niet, hoewel er duidelijk wel weer wat aankomst was. Om 9:00 was er ineens een opleving, 
het leek wel of dat er vogels voor een bui uit naar beneden kwamen. We liepen een rondje met 21 stuks. Daarna brak de 
zon weer door, en nam de wind toe. De rondjes waren weer sprokkelen. Ieder rondje was er wel iets, zoals bijvoorbeeld 
een jonge Grote Bonte Specht die zich bij de drinksloot meldde, maar substantieel werd het pas weer in de avond. De 
laatste rondjes haalden we een partij slapers op die het dagtotaal naar 68 stuwden. Voorwaar geen slechte eindscore 
voor het Glop in augustus. De jeugd had vandaag in ieder geval ook genoeg tijd om te helpen. Het loslaten van de vogels 
was daarbij favoriet.

Groet uit Glop, Raymond en Sylvia

Niet voor website: boer + ovever geluid, 20:00-21:30, sectie 5

Van tot: Aanwezig:

maandag 22 augustus 2022Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

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

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 21 08 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Boerenzwaluw 1 1
Fitis 123 24
Grasmus 1 1
Kleine Karekiet 1 1
Koolmees 1 1
Oeverzwaluw 3 3

Pimpelmees 2 2
Rietzanger 2 2
Roodborst 21 3
Sijs 2 2
Spotvogel 1 1
Tjiftjaf 4 4
Winterkoning 11 2
Zanglijster 1 1

Zwartkop 1 1

Totaal: 38 11

Aantal soorten: 15

Dagverslag

49

06:30 22:00 SdV, RK

Hard werken voor weinig

Op onze eerste volle vangdag bemerkten we in de ochtend een klein beetje aankomst met oa twee Rietzangers. Na 11:00 
droogde de vangsten echter op, en liepen we zelfs wat nulrondjes. De inmiddels vrij stevige westenwind, die de netten 
deed bollen, hielp natuurlijk niet. De excursie was druk bezocht met 13 personen. Het lukte ons niet om meer dan 1 vogel 
te laten zien, maar goed, beter 1 vogel in de hand dan 10 in de lucht... De mensen vonden het wel prachtig om een vogel 
van zo dichtbij te kunnen zien. Het was echt een leuke geinteresseerde groep.

Eén van de juveniele Fitissen bleek een ruicontrast in de grote dekveren te vertonen, met twee nieuwe binnenste 
dekveren. Niet geheel ongebruikelijk, maar wij hadden het nog niet vaak gezien dus mocht deze vogel even op de foto.

In de namiddag viel de wind ineens weg, wat we direct merkten aan de vangsten. Er kwam een golfje Fitissen voorbij. 
Ook sliepen er een paar Oeverzwaluwen en een Boerenzwaluw bij sectie 5. Uiteindelijk bracht dit het dagtotaal op een 
respectabele 49 vogels.

Groetjes, Raymond en Sylvia

Niet voor de website:

5x 10 euro sponsoring in de pot gedaan
boer- en overzwaluw geluid gedraaid bij sectie 5 van 20:00 - 22:00
Net 0.3 vervangen - waar registreer ik dat?

Van tot: Aanwezig:

zondag 21 augustus 2022Nieuw: Nieuw geringde 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 23 augustus 2022
Warme vangdag met een houtig toetje
De ochtend begon met dauw op de 
netten. Uit de sloot kwamen flarden 
mist opzetten. De vogels waren er 
(bijna) niet. Na deze prachtige zons-
opgang werd het al snel warm. De 
vogels vonden dat ook waardoor we 
steeds maar één of enkele vogels vin-
gen.
Een Sperwer vloog met prooi het fijn-
mazige mistnet bij sectie 6 in, helaas 
bleef hij of zij niet hangen. Later 
schoot er nog een Sperwer of andere 
roofvogel weg bij sectie 9. Vooralsnog 
laten de rovers zich nog niet vangen.
We puzzelden een tijdje met een al 
geringde Grote Bonte Specht. We 
kwamen er op uit dat de vogel vorig 
jaar geboren zou moeten zijn (een 
tweede-kalenderjaar noemen we dat). De beschrijving paste precies! Maar de specht bleek al in 2018 
geringd te zijn, als volwassen vogel. We hebben duidelijk nog het één en ander te leren over het op leef-
tijd brengen van Grote Bonte Spechten...
In de namiddag liepen we tegen een gemengde groep mezen-zangers aan in hijsnet X. 11 vogels in één 
klap. Met een Vuurgoudhaan en een Staartmees erbij.

Het was precies dat beetje actie dat deze dag nodig had om er 
nog wat van te maken.
André Duiven kwam nog even buurten, voor de rest was het warm 
en rustig.
In de avond werd er nog een jonge Houtsnip verschalkt op het 
pad naast sectie 1. Een prachtige afsluiter van de dag!
Groetjes, Raymond en Sylvia

Dagvangst van 23 08 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Boerenzwaluw 1 1
Bonte Vliegenvanger 1 1
Fitis 512 17
Grote Bonte Specht 1 1
Heggenmus 1 1
Houtsnip 1 1

Koolmees 1 1
Pimpelmees 22 4
Roodborst 22 4
Sijs 1 1
Spotvogel 1 1
Staartmees 1 1
Tjiftjaf 316 19
Vuurgoudhaan 1 1

Zanglijster 11 2
Zwartkop 6 6

Totaal: 47 15

Aantal soorten: 16

Dagverslag

62

06:30 21:30 SdV, RK

Warme vangdag met een houtig toetje

De ochtend begon met dauw op de netten. Uit de sloot kwamen flarden mist opzetten. De vogels waren er (bijna) niet. Na 
deze prachtige zonsopgang werd het al snel warm. De vogels vonden dat ook waardoor we steeds maar één of enkele 
vogels vingen. Een Sperwer vloog met prooi het fijnmazige mistnet bij sectie 6 in, helaas bleef hij of zij niet hangen. Later 
schoot er nog een Sperwer of andere roofvogel weg bij sectie 9. Vooralsnog laten de rovers zich nog niet vangen.

We puzzelden een tijdje met een al geringde Grote Bonte Specht. We kwamen er op uit dat de vogel vorig jaar geboren 
zou moeten zijn (een tweede kalenderjaar noemen we dat). De beschrijving pastte precies! Maar de specht bleek al in 
2018 geringd te zijn, als volwassen vogel. We hebben duidelijk nog het één en ander te leren over het op leeftijd brengen 
van Grote Bonte Spechten...

In de namiddag liepen we tegen een gemengde groep mezen-zangers aan in hijsnet X. 11 vogels in één klap. Met een 
Vuurgoudhaan en een Staartmees erbij. We was precies dat beetje actie dat deze dag nodig had om er nog wat van te 
maken.

Andre Duiven kwam nog even buurten, voor de rest was het warm en rustig.

In de avond werd er nog een jonge Houtsnip verschalk op het pad naast sectie 1. Een prachtige afsluiter van de dag!

Groetjes, Raymond en Sylvia

Niet voor de website:
- geluid boer en oeverzwaluw bij sectie 5, 20:00 - 21:30

Van tot: Aanwezig:

dinsdag 23 augustus 2022Nieuw: Nieuw geringde 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 24 augustus 2022
Weer een warme dag
De dag was er één van herhaling van 
zetten. In de ochtend dauw op de 
netten (maar best een aardig eerste 
rondje), daarna vooral warm en 
sprokkelen. We hadden vandaag wel 
wat nieuwe soorten voor de week, 
waaronder Braamsluiper en een vol-
ledig afgevlogen Graspieper. Van deze 
twee soorten kon ook de excursie (5 
personen) genieten. Ook meldden 
zich nog twee Bonte Vliegenvan-
gers aan de ringtafel.
Leuk was een setje juveniele Zwart-
koppen waarvan de één nog het ju-
veniele kleed had met donker kaneel-
bruin petje, en de ander de kop veertjes 
had doorgeruid naar het lichtbruine 
petje zoals vrouwtjes dat hebben. 
Mooi om dat verschil in kleur een keer 
zo duidelijk naast elkaar te hebben.

Op het houtsnippenfront gebeurde er ook van alles. Zo liep midden op de dag een Houtsnip voor het 
veldstation langs, misschien wel de vogel die vorige week het gebouw binnenliep. Hij was in ieder geval 
geringd.
Op de terugweg van het laatste rond-
je kwamen we naast het pad weer de 
jonge Houtsnip van gisteren tegen. 
Het miegelt ervan hier.

Donderdag 25 augustus 2022
De laatste warme dag?
De eerste ronde, nu een keer zonder 
dauw op de netten, was eigenlijk nog 
best veelbelovend. Er was duidelijk 
wat aankomt geweest met o.a. een 
Bonte Vliegenvanger en een Rietzan-
ger. Daarna vielen de vangsten echter 
stil, en gedurende de dag liepen we 
warme nulrondjes. Slechts af en toe 
onderbroken door een drinker of ver-
dwaalde Fitis of Tjiftjaf.

Dagvangst van 25 08 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Boerenzwaluw 6 6
Bonte Vliegenvanger 11 2
Fitis 16 7
Kleine Karekiet 1 1
Koolmees 1 1
Oeverzwaluw 2 2

Pimpelmees 21 3
Rietzanger 2 2
Roodborst 44 8
Sijs 2 2
Spotvogel 2 2
Tjiftjaf 46 10
Zwartkop 1 1

Totaal: 34 13

Aantal soorten: 13

Dagverslag

47

06:30 21:30 SdV, RK

De laatste warme dag?

De eerste ronde, nu een keer zonder dauw op de netten, was eigenlijk nog best veelbelovend. Er was duidelijk wat 
aankomt geweest met oa een Bonte Vliegenvanger en een Rietzanger. Daarna vielen de vangsten echter stil, en 
gedurende de dag liepen we warme nulrondjes. Slechts af en toe onderbroken door een drinker of verdwaalde Fitis of 
Tjiftjaf. Pas in de avond was er weer een opleving te bespeuren met een rondje met 8 vogels. Ook kwam er weer een 
groepje zwaluwen slapen wat voor wat extra vertier zorgde.

Groet uit het Glop, Raymond en Sylvia

Niet voor website:
Geluid boer en oever van 20:00 - 21:30 bij sectie 5

Van tot: Aanwezig:

donderdag 25 augustus 2022Nieuw: Nieuw geringde 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 08 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Bonte Vliegenvanger 2 2
Braamsluiper 2 2
Fitis 36 9
Graspieper 1 1
Heggenmus 11 2
Houtsnip 1 1

Koolmees 1 1
Merel 1 1
Oeverzwaluw 1 1
Pimpelmees 13 4
Roodborst 23 5
Sijs 1 1
Tjiftjaf 510 15
Tuinfluiter 1 1

Vink 1 1
Winterkoning 2 2
Zanglijster 1 1
Zwartkop 13 4

Totaal: 35 19

Aantal soorten: 18

Dagverslag

54

06:30 21:30 SdV, RK

Weer een warme dag

De dag was er één van herhaling van zetten. In de ochtend dauw op de netten (maar best een aardig eerste rondje), 
daarna vooral warm en sprokkelen. We hadden vandaag wel wat nieuwe soorten voor de week, waaronder Braamsluiper 
en een volledig afgevlogen Graspieper. Van deze twee soorten kon ook de excursie (5 personen) genieten.

Leuk was een setje juveniele Zwartkoppen waarvan de één nog het juveniele kleed had met donker kaneelbruin petje, en 
de ander de kopveertjes had doorgeruid naar het lichtbruine petje zoals vrouwtjes dat hebben. Mooi om dat verschil in 
kleur een keer zo duidelijk naast elkaar te hebben.  

Op het houtsnippenfront gebeurde er ook vanalles. Zo liep midden op de dag een Houtsnip voor het veldstation langs, 
misschien wel de vogel die vorige week het gebouw binnenliep. Hij was in ieder geval geringd. Op de terugweg van het 
laatste rondje kwamen we naast het pad weer de jonge Houtsnip van gisteren tegen. Het miechelt er van hier..

Groetjes van Raymond en Sylvia

Niet voor website:

Geluid boer- en oeverzwaluw bij sectie 5, 20:00-21:30
Excursie waren 3 ad en 2 juv, geen extra sponsoring

Van tot: Aanwezig:

woensdag 24 augustus 2022Nieuw: Nieuw geringde 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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Pas in de avond was er weer een opleving te bespeuren met een 
rondje met acht vogels. Ook kwam er weer een groepje zwaluwen 
slapen wat voor wat extra vertier zorgde.
Groet uit het Glop, Raymond en Sylvia

Vrijdag 26 augustus 2022
Regen!
De nacht was onstuimig met veel 
wind. Rond 08:00 uur diende zich de 
eerste bui aan, onderdeel van een re-
genfrontje dat Schier passeerde. Wat 
was dat lekker zeg, wat een verkwik-
king en verkoeling!
De buien kwamen in twee korte be-
drijven, en door rondjes te blijven lo-
pen konden we de netten gewoon 
openhouden. Wel hadden we de hijs-
netten en grofmazige netten nog 
even dichtgehouden tot na de nattig-
heid. Door de regen zijn de drinkpoe-
len wel weer wat gevuld, maar we 
spreken nog niet van een sloot.
In sectie 6 deden we een lugubere ontdekking, daar hing een dikke Veldmuis aan één tand in het net. 
Van de dader (uil of roofvogel) ontbrak ieder spoor.
Na de regen bleek het vangterrein wel haast verlaten. We vingen echt bijna niks. Tijd om de maai-
machine maar eens op te starten om de baantjes te maaien. Ondanks dat het gras door de droogte maar 

Dagvangst van 26 08 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Boerenzwaluw 6 6
Bonte Vliegenvanger 2 2
Fitis 21 3
Grasmus 1 1
Heggenmus 1 1
Koolmees 1 1

Merel 1 1
Roodborst 31 4
Tjiftjaf 47 11
Tuinfluiter 1 1
Winterkoning 1 1
Zwartkop 4 4

Totaal: 25 11

Aantal soorten: 12

Dagverslag

36

06:30 21:30

Regen!

De nacht was onstuimig met veel wind. Rond 8:00 diende zich de eerste bui aan, onderdeel van een regenfrontje dat 
Schier passeerde. Wat was dat lekker zeg, wat een verkwikking en verkoeling! De buien kwamen in twee korte bedrijven, 
en door rondjes te blijven lopen konden we de netten gewoon open houden. Wel hadden we de hijsnetten en grofmazige 
netten nog even dichtgehouden tot na de nattigheid. Door de regen zijn de drinkpoelen wel weer wat gevuld, maar we 
spreken nog niet van een sloot.

In sectie 6 deden we een lugubere ontdekking, daar hing een dikke Veldmuis aan een tand in het net. Van de dader (uil of 
roofvogel) ontbrak ieder spoor.

Na de regen bleek het vangterrein wel haast verlaten. We vingen echt bijna niks. Tijd om de maaimachine maar eens op 
te starten om de baantjes te maaien. Ondanks dat het gras door de droogte maar langzaam groeide was het wel weer 
eens nodig. Onder het werken zagen we de jonge Houtsnip nog het pad over wandelen.

Voor de bui hadden we een 15-tal vogels bij elkaar verzameld. In de middag kwamen daar maar een 9-tal bij. De 
avondrondjes leverde 12 vogels op, waardoor het totaal toch nog op 36 uit kwam. De enige vogel die tot verenstudie 
inspireerde was een juveniele Grasmus. Deze had, zoals het hoort, een deel van de grote dekveren geruid, maar dan niet 
netjes 1 rijtje van binnenuit, maar 1 dekveer was overgeslagen. Dus buitenste 4 grote dekveren waren oud, dan 2 nieuw, 
dan weer 1 oud, en dan 3 nieuw. Verwarrend.

Morgen noordewind, misschien leidt dat wel tot aankomst van het één of het ander...

Groet uit het Glop,

Raymond en Sylvia

Van tot: Aanwezig:

vrijdag 26 augustus 2022Nieuw: Nieuw geringde 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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langzaam groeit, was het wel weer eens nodig. Onder het werken zagen we de jonge Houtsnip nog het 
pad over wandelen.
Voor de bui hadden we een vijtiental vogels bij elkaar verzameld. In de middag kwamen daar maar een 
negental bij. De avondrondjes leverden 12 vogels op, waardoor het totaal toch nog op 36 uitkwam.
De enige vogel die tot verenstudie inspireerde was een juveniele Grasmus. Deze had, zoals het hoort, 
een deel van de grote dekveren geruid, maar dan niet netjes een rijtje van binnenuit, maar één dekveer 
was overgeslagen. Dus de buitenste vier grote dekveren waren oud, dan twee nieuw, dan weer één oud, 
en dan drie nieuw. Verwarrend.
Morgen noordenwind, misschien leidt dat wel tot aankomst van het één of het ander...
Groet uit het Glop, Raymond en Sylvia

Week 35

Zaterdag 27 augustus 2022
Vangen met noordenwind
De weersvoorspellingen klopten aar-
dig, vandaag stond er een flinke noor-
derwind. Niet de beste omstandighe-
den om te vangen, maar er waren 
weer duidelijk meer vogels in het 
vangterein aanwezig. We kregen in 
ieder geval een leuke mix voorge-
schoteld met de Fitis aan kop. De Tjif-
tjaf wist de dubbele cijfers net niet te 
halen. Zes Bonte Vliegenvangers is 
wel opmerkelijk, ze lijken vroeg dit 
jaar.
Familie Klaassen vertrok met de  
middagboot, dus nu moeten we het 
zonder extra hulp stellen. Eigenlijk 
zouden we vandaag een wisseldag 
heb ben, maar door roostertechnische complicaties blijven we tot en met maandag op onze post. Morgen 
dus een hele bonusdag!
De hele dag vliegen er roofvogels door het terrein. Een Sperwer had een Koekoek geslagen naast sectie 
5. Deze Sperwer zouden we nog een paar keer zien maar vangen, ho maar. Een Havik klapte in hijsnet 
Y, en direct er weer uit. Misschien valt het kwartje nog een keer onze kant op...
Groet, Raymond en Sylvia

Dagvangst van 27 08 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Boerenzwaluw 1 1
Bonte Vliegenvanger 6 6
Fitis 126 27
Grauwe Vliegenvanger 1 1
Kleine Karekiet 1 1
Koolmees 1 1

Sijs 2 2
Spotvogel 1 1
Tjiftjaf 18 9
Tuinfluiter 3 3
Winterkoning 1 1
Zanglijster 1 1
Zwartkop 1 1

Totaal: 51 4

Aantal soorten: 13

Dagverslag

55

06:30 21:30 SdV, RK

Vangen met noorderwind

De weersvoorspellingen klopten aardig, vandaag woei er een flinke noorderwind. Niet de beste omstandigheden om te 
vangen, maar er waren duidelijk weer meer vogels in het vangterein aanwezig. We kregen in ieder geval een leuke mix 
voorgeschoteld met de Fitis aan kop. De Tjiftjaf wist de dubbele cijfers net niet te halen. 6 Bonte Vliegenvangers is wel 
opmerkelijk, ze lijken vroeg dit jaar.

Familie Klaassen vertrok met de middagboot, dus nu moeten we het zonder extra hulp stellen. Eigenlijk zouden we 
vandaag een wisseldag hebben, maar door roostertechnische complicaties blijven we tot en met maandag op onze post. 
Morgen dus een hele bonusdag!

De hele dag vliegen er roofvogels door het terein. Een Sperwer had een Koekoek geslagen naast net 5. Deze Sperwer 
zouden we nog een paar keer zien maar vangen ho maar. Een Havik klapte in hijsnet Y, en direct er weer uit. Misschien 
valt het kwartje nog een keer onze kant op…

Groet, Raymond en Sylvia

Niet voor website: boeren en oeverzwaluw bij 5, 20:00 - 21:30

Van tot: Aanwezig:

zaterdag 27 augustus 2022Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

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

Totaal:alle vangsten van deze soort
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Zondag 28 augustus 2022
Bonusdag
Zoals gezegd zouden we vandaag ei-
genlijk al thuis in Groningen zijn, dus 
dit was onze bonusdag. Deze begon 
wat stroef met een harde noorden-
wind waardoor we de vogels die wel 
in het terrein waren niet echt wisten 
te vangen. De netten stonden daar te 
bol voor.
Pas gedurende de middag, toen de 
wind iets draaide en wat ging liggen 
begon het ineens wat beter te lopen. 
Natuurlijk voerde de Fitis de troepen 
aan, wie anders, maar de variatie aan 
soorten was vandaag prima. En met 
57 exemplaren waren we ook tevre-
den.
Ook een bonus was de excursie in de 
ochtend. Wederom goed bezocht met 
16 geïnteresseerde personen. De vogels lieten zich ook van hun beste kant zien, waarbij de Sijzen een 
beetje de show stalen. Hoewel uiteindelijk de Winterkoning het hoogste scoorde op de schattigheids-
meter. Iedereen ging met een glimlach naar huis en wij kregen zelfs applaus.

Ons eigen hart ging sneller kloppen van een adulte Fitis die én twee armpennen én een setje kleine 
dekveren niet doorgeruid had. Als bruine bakens staken ze af tegen de verse groene achtergrond.
Het is niet ongewoon dat Fitissen wat oude kleine dekveren behouden, maar zo veel adulten vangen we 
niet (die zijn rond deze tijd grotendeels alweer weg) en je moet er wel even goed naar zoeken. Het zijn 
een soort klavertjes vier – en ze brengen levensgeluk.
Het op leeftijd brengen van Fitissen is best een uitdaging, maar we hebben er nu zoveel samen bekeken 
dat we het goed onder de knie hebben. En dat gaat een stuk verder dan alleen de witte buik. Het is echt 
dankzij de Ringers Digiguide dat we de verschillen hebben leren kennen tussen de veren van juve-
niele en adulte vogels.
En dan altijd als uitsmijter dat prachtige roodbruine oog bij de adulten (in plaats van donkergrijs)! Van 
de 153 Fitissen die afgelopen week bij ons over de ringtafel gingen waren er zes adult, oftewel een 
kleine 4%.
Morgenochtend nog één keer vlammen, daarna geven we de ringtang door aan Wil Gerritse en kornuiten. 
Groet, Raymond en Sylvia

Dagvangst van 28 08 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Bonte Vliegenvanger 2 2
Fitis 213 15
Grasmus 1 1
Grauwe Vliegenvanger 1 1
Koolmees 2 2
Oeverzwaluw 3 3

Pimpelmees 2 2
Rietzanger 1 1
Sijs 12 3
Spotvogel 1 1
Staartmees 1 1
Tjiftjaf 99 18
Vink 2 2
Winterkoning 31 4

Zwartkop 1 1

Totaal: 35 22

Aantal soorten: 15

Dagverslag

57

06:30 21:30 SdV, RK

Bonus dag

Zoals gezegd zouden we vandaag eigenlijk al thuis in Groningen zijn, dus dit was onze bonusdag. Deze begon wat stroef 
met een harde noorderwind waardoor we de vogels die wel in het terrein waren niet echt wisten te vangen. De netten 
stonden daar te bol voor. Pas gedurende de middag, toen de wind iets draaide en wat ging liggen begon het ineens wat 
beter te lopen. Natuurlijk voerde de Fitis de troepen aan, wie anders, maar de variatie aan soorten was vandaag prima. 
En met 57 exemplaren waren we ook tevreden.

Ook een bonus was de excursie in de ochtend. Wederom goed bezocht met 16 geinteresseerde personen. De vogels 
lieten zich ook van hun beste kant zien, waarbij de Sijzen we een beetje de show stalen. Hoewel uiteindelijk de 
Winterkoning het hoogste scoorde op de schattigheidsmeter. Iedereen ging met een glimlach naar huis en wij kregen 
zelfs applaus.

Ons eigen hart ging sneller kloppen van een adulte Fitis die én twee armpennen én een setje kleine dekveren niet 
doorgeruid had. Als bruine bakens staken ze af tegen de verse groene achtergrond. Het is niet ongewoon dat Fitissen wat 
oude kleine dekveren behouden, maar zo veel adulten vangen we niet (die zijn grotendeels al weer weg) en je moet er 
wel even goed naar zoeken. Het zijn een soort klavertjes vier - en ze brengen levensgeluk. Het op leeftijd brengen van 
Fitissen is best een uitdaging, maar we hebben er nu zoveel samen bekeken dat we het nu goed onder de knie hebben. 
En dat gaat een stuk verder dan alleen de witte buik. Het is echt dankzij de Ringers Digiguide 
(https://ringersdigiguide.ottenby.se/) dat we de verschillen hebben leren kennen tussen de veren van juveniele en adulte 
vogels. En dan altijd als uitsmijter dat prachtige roodbruine oog bij de adulten (in plaats van donkergrijs)! Van de 153 
Fitissen die afgelopen week bij ons over de ringtafel gingen waren er 6 adult, oftewel een kleine 4%.

Morgenochtend nog 1x vlammen, daarna geven we de ringtang door aan Wil Gerritse en kornuiten,
groet, Raymond en Sylvia

niet voor website:
- boer en oevergeluid, sectie 5, 20:00-21:00
- excursie waren 13 geplande bezoekers (12 ad, 1 juv). Daar sloten nog 3 Duitsers bij aan die zich dus niet bij NM gemeld 
hadden maar ter plekke 15 euro sponsorden. De reguliere excursiemensen sponsorden 40 euro waardoor er vandaag 
totaal 55 euris in het emmertje zijn beland

Van tot: Aanwezig:

zondag 28 augustus 2022Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

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

Totaal:alle vangsten van deze soort

https://ringersdigiguide.ottenby.se/


24

Maandag 29 augustus 2022
Maandag wisseldag
De eerste ronde was er iets minder 
wind dan gisteren, waardoor er iets 
meer vogels gevangen werden. Er zat 
zelfs een heel klein miezertje in de 
lucht, maar dat zette niet door. In ie-
der geval was het een rondje met 
bijna alleen nieuwe vogels, in tegen-
stelling tot gisteren toen we er de 
achtergebleven reeds geringde vo-
gels vingen. Rond negen uur begon 
het wel echt te regenen, en dat le-
verde direct vogels op! Duidelijk voor/
in de bui naar beneden gekomen. On-
der andere een Fitis met een bling-
bling Stavanger-ring. Die zal heel 
kort geleden pas in Noorwegen ge-
ringd zijn. Super leuk!
In de regenrondjes ook een Gekraag-
de Roodstaart die we tot nu toe nog 
niet gevangen hadden afgelopen week, gek genoeg.
Nadat we bij enkele vogels nog uitgebreide en leerzame uitleg over ruipatronen kregen van Raymond, 
hebben Wil Gerritse c.s. de baan daarna in prima conditie overgenomen. Wouter gaat vanavond proberen 
houtsnippen te vangen op het land van boer Visser. Ardie heeft dat keurig gemeld bij beide boeren. 
Tjomme van Mastrigt is een post-doc bij het VT en doet onderzoek aan de Bonte Vliegenvanger en heeft 
vanmiddag de eerste vogel dan ook uitgebreid kunnen bemonsteren.
Hij doet onderzoek naar het functioneren van het immuunsysteem bij trekvogels. Dat bemonsteren gaat 
veel verder dan wat bloed prikken voor het zoönosenonderzoek.
Het was rustig in het Glop, weinig vogelactiviteit, maar toch geen nulrondjes en uiteindelijk met een 
keurige 65 vogels geëindigd, dankzij de inzet van de ochtendploeg natuurlijk.
Groeten van Team Stedendriehoek (Wil Gerritse c.s.) en Tjomme

Dinsdag 30 augustus 2022
Nachtelijke avonturen
Het was een enerverend nachtje. 
Wouter en Tjomme zijn gisteravond 
laat aan het dazzlen geweest in de 
weilanden achter de Duinhoeve. Na 
het afsluiten van het verslag leverde 
de eerste dazzleronde direct een 
Goudplevier en twee Houtsnippen op 
en in de uitgebreidere tweede ronde 
maar liefst zes Houtsnippen, een Kie-
vit en zowaar nog een Graspieper. Al 
met al een verrassende oogst.
In de weilanden bleken tientallen 
Houtsnippen te zitten, dus de ver-
wachting voor de komende nacht was 
hoog gespannen. Mede vanwege het 
uitgebreide meetprotocol konden de 
heren pas om vier uur de oogjes slui-
ten (die toen al wel heel klein waren).
Desondanks stonden ze bij de eerste 
ronde in het Glop weer paraat en die 
leverde 29 vogels op met als eerste 
soort weer een Bonte Vliegenvanger, 
en later zouden we er nog twee van-
gen, waar Tjomme weer heel blij van 

Dagvangst van 30 08 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Boerenzwaluw 1 1
Bonte Vliegenvanger 3 3
Fitis 321 24
Gekraagde Roodstaart 2 2
Goudplevier 1 1
Grasmus 1 1

Graspieper 1 1
Grauwe Vliegenvanger 1 1
Heggenmus 1 1
Houtsnip 17 8
Kievit 12 3
Koolmees 1 1
Oeverzwaluw 2 2
Pimpelmees 1 1

Roodborst 3 3
Sijs 1 1
Staartmees 3 3
Tjiftjaf 68 14

Tuinfluiter 2 2
Vink 1 1
Watersnip 1 1
Winterkoning 2 2
Zwartkop 12 3

Totaal: 63 16

Aantal soorten: 23

Dagverslag

1 80

06:15 Wil ,Anne, Irene, Wouter en Tjomme

Het was een enerverend nachtje. Wouter en Tjomme zijn gisteravond laat aan het dazzlen  geweest in de weilanden 
achter de Duinhoeve. Na het afsluiten van het verslag leverde de eerste ronde direct een goudplevier en twee 
houtsnippen op en in de uitgebreidere tweede ronde maar liefst zes houtsnippen, een kievit en zowaar nog een 
graspieper. Al met al een verrassende oogst. In de weilanden bleken tientallen houtsnippen te zitten, dus de verwachting 
voor de komende nacht  was dus hoog gespannen. Mede vanwege het uitgebreide meetprotocol konden de heren pas om 
4 uur de oogjes sluiten. (waren toen al wel heel klein)
Desondanks stonden ze bij de eerste ronde weer paraat en die leverde een score op 29 vogels op met als eerste soort 
weer een bonte vliegenvanger en later zouden we er nog twee vangen waar Tjomme weer heel blij van werd (en wij dus 
ook)
De rallenkooien bij drie en nul zijn vangklaar gemaakt en leverde al een tjif en een fitis op. Na negen uur werd het vrijwel 
onbewolkt en trok de wind fors aan tot 4 beaufort en die combinatie is natuurlijk niet bevordelijk voor de vangsten en de 
eerste nulrondjes dienden zich dus al aan.
Vandaag weer enige activiteit van een sperwer en een havik zonder dat dat hogere vangsten opleverde.. Onder de 
schamele vogels in de middag zat dan wel een heggenmus met een Helgolandring. Altijd leuk zo'n buitenlander.
Wouter en Tjomme zijn de weilanden weer ingetrekken met als resultaat twee houtsnippen waarvan één geringde van 
hier, een watersnip en twee kievitten waaronder die van gisteren. Die bleek op zo'n vijf meter van de plek van gisteravond 
te zitten ! Het was in tegenstelling tot gisteren onbewolkt, maar wel veel meer wind. De vogels waren veel "riller"dan de 
vorige avond.
De ene Houtsnip was hier op 29-7-22 als 1kj geringd en dat jaar nog viermaal teruggevangen !! Dan begint dat dazzlen 
toch leuke resultaten op te leveren. Idee om hiervoor hier een net en een goede zaklamp aan te schaffen ? Dan kunnen 
meer mensen gegevens verzamelen.

Niet voor de website. Zwaluwengeluid bij 5 vanaf 19.15 uur

Van tot: Aanwezig:

woensdag 31 augustus 2022Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

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

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 29 08 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Boerenzwaluw 1 1
Bonte Vliegenvanger 3 3
Fitis 123 1 25
Gekraagde Roodstaart 11 2
Grauwe Vliegenvanger 12 3
Grote Bonte Specht 1 1

Koolmees 11 2
Oeverzwaluw 4 4
Pimpelmees 2 2
Rietzanger 1 1
Roodborst 12 3
Sijs 1 1
Tjiftjaf 25 7
Tuinfluiter 1 1

Winterkoning 31 4
Zwartkop 5 5

Totaal: 51 13

Aantal soorten: 16

Dagverslag

1 65

06:30 21:00 Sylvia de Vries, Raymond Klaassen, afgewisseld door Wil Gerritse, Anne Buijte

Maandag wisseldag

De eerste ronde was er iets minder wind dan gisteren, waardoor er iets meer vogels gevangen werden. Er zat zelfs een 
heel klein miezertje in de lucht, maar dat zette niet door. In ieder geval was het een rondje met bijna alleen nieuwe 
vogels, in tegenstelling tot gisteren toen er de achtergebleven reeds geringde vogels vingen. Rond 9:00 begin het wel 
echt te regenen, en dat leverde direct vogels op! Duidelijk voor/in de bui naar beneden gekomen. Onder andere een Fitis 
met een bling-bling Stavanger ring. Die zal heel kort geleden pas in Noorwegen geringd zijn. Super leuk! On de 
regenrondjes ook een Gekraagde Roodstaart die we tot nu toe nog niet gevangen hadden afgelopen week, gek genoeg.

Nadat we bij enkele vogels nog uitgebreide en leerzame uitleg over ruipatronen kregen van Raymond, hebben we de 
daarna in prima conditie overgenomen. Wouter gaat vanavond proberen houtsnippen te vangen op het land van boer 
Visser. Ardie heeft dat keurig gemeld bij beide boeren.
Tjomme is een post-doc bij het VT en doet onderzoek aan de bonte vliegenvanger en heeft vanmiddag de eerste vogel 
dan ook uitgebreid kunnen bemonsteren.Hij doet onderzoek naar het functioneren van het immuunsysteem bij 
trekvogels.Dat bemonsteren gaat veel verder dan wat boed prikken voor het zoonosenonderzoek.
Het was rustig in het Glop, weinig vogelactiviteit, maar toch geen nul rondjes en uiteindelijk met een keurige 65 vogels 
geeindigd, dankzij de inzet van de ochtendploeg naturrlijk.
We vingen nog een oever nvo

Niet voor de website 's avonds geluid van boer- en oeverzwaluw gedraaid.
Wouter en Tjomme op mpad geweest voor de houtsnippen.

Van tot: Aanwezig:

dinsdag 30 augustus 2022Nieuw: Nieuw geringde 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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werd (en wij dus ook).
De rallenkooien bij sectie 3 en 0 zijn vangklaar gemaakt en leverde al een Tjiftjaf en een Fitis op. Na 
negen uur werd het vrijwel onbewolkt en trok de wind fors aan tot 4 Bft en die combinatie is natuurlijk 
niet bevorderlijk voor de vangsten en de eerste nulrondjes dienden zich dus al aan.
Vandaag weer enige activiteit van een Sperwer en een Havik zonder dat dat hogere vangsten opleverde. 
Onder de schamele vogels in de middag zat dan wel een Heggenmus met een Helgoland-ring. Altijd leuk 
zo’n buitenlander.
Wouter en Tjomme zijn de weilanden weer ingetrokken met als resultaat twee Houtsnippen waarvan één 
geringde van hier, een Watersnip en twee Kieviten, waaronder die van gisteren.
Die Kievit bleek op zo’n vijf meter van de plek van gisteravond te zitten! Het was in tegenstelling tot 
gisteren onbewolkt, maar wel veel meer wind. De vogels waren veel ‘riller’ dan de vorige avond.
De ene Houtsnip was hier op 29 juli 2020 als eerste kalenderjaar geringd en dat jaar nog viermaal terug-
gevangen!! Dan begint dat dazzlen toch leuke resultaten op te leveren. Is het een idee om hiervoor een 
net en een goede zaklamp aan te schaffen? Dan kunnen meer mensen een bijdrage leveren.
Groeten, Team Stedendriehoek en Tjomme

Woensdag 31 augustus 2022
Herfstige dag
Ondanks de forse wind gisteravond, 
vrijwel geen blad aan de bomen, 
maar ook vrijwel geen vogels. In de 
morgen al de eerste nulronde.
De wind trok in de loop van de mor-
gen nog sterker aan en ruimde naar 
noordoost.
De excursiegroep bestond uit zeven 
tevreden personen w.o. één juveniel 
die de dag van zijn leven had doordat 
hij drie vogels mocht loslaten. Tjom-
me kon nog een paar Bonte Vliegen-
vangers bemonsteren.
De rallenkooi bij 5 geplaatst in een 
geheel droge sloot. Vandaag voor het 
eerst (drie) barmsijzen gezien.
Groeten, Team Stedendriehoek en 
Tjomme

Donderdag 1 september 2022
Tussentijdse overdracht onder prach-
tige weersomstandigheden
Mooie start met goed weer en een 
prima ronde met een Spotvogel.
Later op de dag volgden nog twee 
nieuwe Spotvogels. Prima weersom-
standigheden vandaag, met in de 
loop van de middag sterk toenemen-
de wind uit oostelijke richting.
Desalniettemin vingen we heel aardig 
vogels voor de wetenschap, waaron-
der twee Bonte Vliegenvangers die 
voor Tjomme interessant waren.
Rond 10:30 uur vond de overdracht 
plaats tussen Wil c.s. en Symen.
Ardie was in de ochtend overbrug-
gend actief met het ringwerk. Iedere 
ronde hingen er wel vogels in de net-
ten, zodat we ons niet konden verve-
len. Vermeldenswaard waren twee 
Grote Bonte Spechten die vrijwel 

Dagvangst van 31 08 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Boerenzwaluw 2 2
Bonte Vliegenvanger 2 2
Fitis 214 16
Gekraagde Roodstaart 2 2
Groenling 1 1
Heggenmus 1 1

Houtsnip 11 2
Kleine Karekiet 1 1
Koolmees 11 1 3
Oeverzwaluw 1 1
Pimpelmees 1 1
Roodborst 3 3
Sijs 11 2
Tjiftjaf 24 6

Tuinfluiter 2 2
Zwartkop 6 6

Totaal: 37 13

Aantal soorten: 16

Dagverslag

1 51

06:15 Wil, Wouter, Tjomme, Anne en Irene

Herfstige dag

Ondanks de forse wind gisteravond, vrijwel geen blad aan de bomen, maar ook vrijwel geen vogels. In de morgen al de 
eerste nulronde. De wind trok in de loop van de morgen nog sterker aan en ruimde naar noordoost.
De excursiegroep bestond uit zeven tevreden personen w.o. 1 juv die de dag van zijn leven had doordat hij drie vogels 
mocht loslaten. Tjomme kon nog drie bonte vliegen aan zijn collectie toevoegen.
De rallenkooi bij 5 geplaatst in een geheel droge sloot. Vandaag voor het eerst (3) barmsijzen gezien.

Niet voor de website: zwaluwgeluid gedraaid bij sectie 5 vanaf 19:15

Van tot: Aanwezig:

donderdag 1 september 2022Nieuw: Nieuw geringde 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 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Boerenzwaluw 4 4
Bonte Vliegenvanger 1 1 2
Braamsluiper 1 1
Fitis 727 34
Gekraagde Roodstaart 2 2
Grote Bonte Specht 2 2

Houtsnip 1 1
Koolmees 2 2
Oeverzwaluw 1 1
Pimpelmees 31 4
Roodborst 33 6
Sijs 4 4
Spotvogel 3 3
Tjiftjaf 16 7

Tuinfluiter 3 3
Winterkoning 21 3
Zwartkop 5 5

Totaal: 67 16

Aantal soorten: 17

Dagverslag

1 84

06:15 21:30 Wil ,Tjomme, Anne en Irene. Na 11.30 uur Symen Deuzeman en Ardie

Tussentijdse overdracht onder prachtige weersomstandigheden

Mooie start met goed weer en een prima ronde met een spotvogel. Later op de dag volgden nog twee nieuwe spotvogels. 
Prima weersomstandigheden vandaag, met in de loop van de middag sterk toenemende wind uit oostelijke richting. 
Desalnietemin vingen we heel aardig vogels voor de wetenschap, waaronder twee Bonte Vliegenvangers die voor 
Tjomme interessant waren. Rond 10:30 vond de overdracht plaats tussen Wil c.s. en Symen. Ardie was in de ochtend 
actief met het ringwerk. Iedere ronde hingen er wel vogels in de netten, zodat we ons niet konden vervelen. 
Vermeldingswaardig waren twee Grote Bonte Spechten die vrijwel naast elkaar in het net hingen bij het Ebel-bruggetje. In 
de middag behoorlijk zomers weer, met vooral in sectie 2 badgasten bij de gecreërde poeltjes in de sloot. Er was sprake 
van een kleine avondpiek,vooral bestaande uit enkele Boerenzwaluwen en een Oeverzwaluw die op het geluid afkwamen 
bij de slaapplaats. Maar ook enkele Fitissen en Tjiftjaffen vormden deel uit van de avondpiek.

Al met al een zeer leuke ringdag op het Glop!

Groeten van Tjomme en Symen

Niet voor de website: zwaluwgeluid gedraaid tussen 19:30-21:30. Tweemaal bezoek van dames, de eerste die 
anzichtkaarten heeft gebracht van wijlen Menno Huizinga, oprichter van het Vogelringstation in de Kennermerduinen en 
de tweede van een dame die gisteren op excursie was geweest en die kennelijk niet door had dat het dan niet de 
bedoeling is om hier dan maar weer eens langs te komen omdat het gisteren zo leuk was, ach ja...

Van tot: Aanwezig:

donderdag 1 september 2022Nieuw: Nieuw geringde 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 elkaar in het net hingen bij het Ebelbruggetje.
In de middag behoorlijk zomers weer, met vooral in sectie 2 badgasten bij de gecreëerde poeltjes in de 
sloot.
Er was sprake van een kleine avondpiek, vooral bestaande uit enkele Boerenzwaluwen en een Oeverzwa-
luw die op het geluid afkwamen bij de slaapplaats. Maar ook enkele Fitissen en Tjiftjaffen maakten deel 
uit van de avondpiek.
Al met al een zeer leuke ringdag op het Glop!
Groeten, Tjomme en Symen

Vrijdag 2 september 2022
Rustige zonnige dag met iedere ron-
de een handvol vogels
De dag begon heel aardig met 23 vo-
gels in de eerste twee rondjes, maar 
om te spreken van aankomst gaat 
wat te ver.
In de eerste ronde meteen een Bonte 
Vliegenvanger die bemonsterd kon 
worden door Tjomme. Met de boot 
van 6:30 uur arriveerde Gerard Wes-
terhuis, assistent-ringer van Jan de 
Jong van de ringlocatie Rohel aan het 
Tjeukemeer en van VRS Franeker. Hij 
is druk bezig met het behalen van zijn 
ringmachtiging en liep vandaag mee 
in het Glop voor de zogenaamde tus-
sentijdse evaluatie.
Tijdens iedere ronde konden we een 
handvol vogels van een ring voorzien 
en hadden genoeg tijd om ze goed te bestuderen. Met name de Sijzen vond Gerard erg interessant.
Tjomme vertrok met de boot van 10:30 uur om zijn reis morgen te hervatten op Vlieland, hopelijk met 
een mooie steekproef aan Bonte Vliegenvangers.
Een leuk avondpiekje, van vooral Fitissen, maar ook daarbij twee Staartmezen van de vangst van Koos 
eind mei, zorgde ervoor dat er een mooi eindtotaal kwam van een kleine 80 vogels.
Groeten uit het Glop, Symen

Week 36

Zaterdag 3 september 2022
Wisseldag
Voor de overdracht had Symen al 30 
vogels op de teller gebracht.
Daarna was het even rustig aan, maar 
er vielen net geen nulrondjes. Aan 
het eind van de middag was er de ge-
bruikelijke kleine opleving met wat 
drinkers en de laatste rondjes lever-
den nog enkele zwaluwen op.
Groet van de nieuwe ploeg, André vL, 
Jos en Kees Verhoef

Dagvangst van 02 09 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Boerenzwaluw 1 1
Bonte Vliegenvanger 1 1
Fitis 129 30
Grasmus 1 1
Kleine Karekiet 1 1
Pimpelmees 13 4

Rietzanger 1 1
Roodborst 11 2
Sijs 15 6
Spotvogel 1 1
Staartmees 3 3
Tjiftjaf 96 15
Vink 1 1
Zanglijster 1 1

Zwartkop 11 11

Totaal: 61 18

Aantal soorten: 15

Dagverslag

79

06:15 22:00 Tjomme, Gerard en Symen

Rustige zonnige dag met iedere ronde een handvol vogels

de dag begon heel aardig met 23 vogels in de eerste twee rondjes, maar om te spreken van aankomst gaat wat te ver. In 
de eerste ronde meteen een Bonte Vliegenvanger die bemonsterd kon worden door Tjomme. Met de boot van 6:30 uur 
arriveerde Gerard Westerhuis, assistent ringer van Jan de Jong van de ringlocatie Rohel aan het Tjeukermeer en van 
VRS Franeker. Hij is druk bezig met het behalen van zijn ringmachtiging en liep vandaag mee op het Glop voor de 
zogenaamde tussentijdse evaluatie. Tijdens iedere ronde konden we een handvol vogels van een ring voorzien en 
hadden genoeg tijd om ze goed te bestuderen. Met name de Sijzen vond Gerard erg interessant. Tjomme vertrok met de 
10:30 uur boot om zijn reis morgen te hervatten op Vlieland, hopelijk met een mooie steekproef aan Bonte 
Vliegenvangers. Een leuk avondpiekje, van vooral Fitissen, maar ook daarbij twee Staarmezen van de vangst van Koos 
eind mei, zorgde ervoor dat er een mooi eindtotaal kwam van een kleine 80 vogels.

Groeten uit het Glop!

Niet voor de website:
zwaluwgeluid gedraaid tussen 19:30-21:15 bij sectie 5.

Van tot: Aanwezig:

vrijdag 2 september 2022Nieuw: Nieuw geringde 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 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Boerenzwaluw 3 3
Bonte Vliegenvanger 3 3
Fitis 420 24
Gekraagde Roodstaart 2 2
Heggenmus 2 2
Koolmees 1 1

Oeverzwaluw 1 1
Pimpelmees 32 5
Rietzanger 1 1
Roodborst 2 2
Sijs 2 2
Spotvogel 1 1
Staartmees 1 1
Tjiftjaf 43 7

Tuinfluiter 1 1
Vuurgoudhaan 3 3
Winterkoning 2 2
Zwartkop 16 16

Totaal: 60 17

Aantal soorten: 18

Dagverslag

77

06:30 22:00 Symen, afgelost door Jos en André van L en Kees V.

Wisseldag

Voor de wisseling had Symen al 30 vogels op de teller gebracht. Daarna was het even rustig aan, maar er vielen net geen 
nulrondjes. Aan het eind van de middag was er de gebruikelijke kleine opleving met wat drinkers en de laatste rondjes 
leverden nog enkele zwaluwen op. 

Groet van de nieuwe ploeg, 
André, Jos en Kees Verhoef

Biet voor de website: zwaluwgeluid (boerie/oever) gedraaid 18:30-20:45

Van tot: Aanwezig:

zaterdag 3 september 2022Nieuw: Nieuw geringde 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 4 september 2022
Lekker daggie
De eerste ronde van vandaag leverde 
al 23 vogels op, een mooi resultaat 
voor deze tijd en weersomstandighe-
den. Het liep vervolgens prima door. 
Fitis en Zwartkop streden om de kop-
positie, die uiteindelijk in het voor-
deel van de eerste werd beslist. Drie 
Vuurgoudhanen (waarvan één terug-
vangst) zorgden voor wat extra kleur.
Het vakantieseizoen loopt ten einde 

en er waren dan ook maar twee excursiedeelnemers. Twee da-
mes, waarvan een enkele jaren geleden ook al eens langs was 
geweest. Ze maakten een ruim en gevarieerd soortenpalet mee.
Op bezoek kwam ook Rob Mooser (waarmee André samenwerkte 
aan de afronding van de Avifauna), die ook de komende dagen 
nog wel een paar keer langs zal komen.
Het dagtotaal kwam uiteindelijk op 111 vogels te staan (inclusief 
de terugvangsten).

Het hoogtepunt van deze dag was wel een adult mannetje Gekraagde Roodstaart. Ik herinner me 
niet een adult mannetje wel eens eerder in het najaar gevangen te hebben hier.
Groet, Andre, Jos en Kees

Dagvangst van 04 09 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Boerenzwaluw 1 1
Bonte Vliegenvanger 3 3
Fitis 433 37
Gekraagde Roodstaart 2 2
Heggenmus 1 1
Kleine Karekiet 1 1

Pimpelmees 44 8
Roodborst 21 3
Sijs 11 11
Staartmees 1 1
Tjiftjaf 64 10
Tuinfluiter 2 2
Vernietigd 1
Vuurgoudhaan 12 3

Winterkoning 2 2
Zwartkop 26 26

Totaal: 91 20

Aantal soorten: 16

Dagverslag

112

07:00 22:00 André van L, Jos en Kees V.

Lekker daggie

De eerste ronde van vandaag leverde al 23 vogels op, een mooi resultaat voor deze tijd en weersomstandigheden. Het 
liep vervolgens prima door. Fitis en Zwartkop streden om de koppositie, die uiteindelijk in het voordeel van de eerste werd 
beslist. Drie Vuurgoudhanen (waarvan één terugvangst) zorgden voor wat extra kleur. 
Het vakantieseizoen loopt ten einde en er waren dan ook maar twee excursiedeelnemers. Twee dames, waarvan een een 
aantal jaren geleden ook al eens langs was geweest. Ze maakten een ruim en gevarieerd soortenpalet mee. 
Op bezoek kwam ook Rob Mooser, bekend van de Avifauna, die ook de komende dagen nog wel een paar keer langs zal 
komen.
Het dagtotaal kwam uiteindelijk op 111 vogels te staan (inclusief de terugvangsten). Het hoogtepunt van deze dag was 
wel een adult mannetje Gekraagde Roodstaart. Ik herinner me niet een adult mannetje wel eens eerder in het najaar 
gevangen te hebben hier. 
Groet, Andre, Jos en Kees

Niet voor de website:
Oever- en boerenzwaluw gedraaid van 18:30-20:45.
1x ringsponsoring.

Van tot: Aanwezig:

zondag 4 september 2022Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

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

Totaal:alle vangsten van deze soort

http://www.vogelringschier.nl/avifauna.html
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Maandag 5 september 2022
Vertrek?
Het leek vandaag aanvankelijk een 
rustigere dag dan gister te worden. 
Veel terugvangsten in de eerste ron-
de en in de tweede ronde zat er in het 
begin van de opstelling maar weinig. 
Maar bij sectie 4 en 5 was blijkbaar 
een rovertje in de buurt geweest, 
want daar hing heel wat, en zo stond 
de teller na twee rondjes al op 62 vo-
gels.
Het was warmer dan gister en de 
middagrondes waren loom, maar er 
vielen geen nulrondjes en zo werd 
het totale aantal gevangen vogels 
nog net iets hoger dan gisteren. Maar 
de verhouding vers geringd versus 
terugvangst lag veel sterker naar de 
laatste dan gister. En dit keer wonnen de Zwartkoppen het van de Fitissen.
Groet, André, Jos en Kees

Dinsdag 6 september 2022
Oude snip
De dag begon met een klein regenge-
biedje dat overtrok, vanaf 7:00 tot 
8:15 uur. Maar dat leverde verder 
geen problemen op, even twee snel 
opvolgende rondes waren afdoende.
Bijzonder leuk was de terugvangst 
om 7:00 uur van een Houtsnip die 
hier op 6 september 2012 (!) was ge-
ringd, en pas dit jaar weer voor het 
eerst werd teruggevangen, op 14 au-
gustus. Op die dag is echter bij het 
nakijken in de database de ringdatum 
niet goed gelezen (2012 is bij vergis-
sing voor 2021 aangezien). Zie nog 
het dagverslag van die datum. En nu 
werd ’ie dus weer gevangen.
De slotronde in de avond leverde nog 
een Paapje op, altijd leuk natuurlijk.
Verder is er niet veel te melden, de 
aantallen waren vandaag wat lager. 
De Putter op de daglijst werd per on-
geluk niet geringd, en dat verklaart 
het verschil in de optellingen.
Groet, André, Jos & Kees V.

Woensdag 7 september 2022
Even dimmen
Na behoorlijk wat regen afgelopen nanacht (22 mm in de meter) de netten om 6:45 uur pas geopend en 
om 8:00 uur de eerste ronde gelopen. Het zou een rustige dag worden.
De excursie werd bezocht door 15 volwassenen en twee kinderen. Helaas konden we ons verhaal maar 
met drie vogels illustreren; in de aansluitende ronde viel de nul.
De zwaluwen deden het aan het eind van de dag nog aardig. We hebben het schouwspel van de laag 
rondvliegende zwaluwen nog even op een afstandje afgewacht maar er kwamen er geen meer bij. En de 
show was ook weer plotseling afgelopen, geen zwaluw meer te bekennen.
Groet, André, Jos en Kees

Dagvangst van 05 09 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Boerenzwaluw 1 1
Bonte Vliegenvanger 3 3
Fitis 724 31
Grote Bonte Specht 1 1
Heggenmus 2 2
Pimpelmees 51 1 7

Roodborst 81 9
Sijs 6 6
Tjiftjaf 135 18
Tuinfluiter 1 1
Vuurgoudhaan 2 2
Winterkoning 3 3
Zanglijster 3 3
Zwartkop 129 30

Totaal: 77 39

Aantal soorten: 14

Dagverslag

1 117

07:00 22:00 André van L, Jos en Kees V.

Vertrek?

Het leek vandaag aanvankelijk een rustigere dag dan gister te worden. Veel terugvangsten in de eerste ronde en in de 
tweede ronde zat er in het begin van de opstelling maar weinig. Maar bij sectie 4 en 5 was blijkbaar een rovertje in de 
buurt geweest, want daar hing heel wat, en zo stond de teller na twee rondjes al op 62 vogels. 
Het was warmer dan gister en de middagrondes waren loom, maar er vielen geen nulrondjes en zo werd het totale aantal 
gevangen vogels nog net iets hoger dan gisteren. Maar de verhouding vers geringd vs. terugvangst lag veel sterker naar 
de laatste dan gister. En dit keer wonnen de Zwartkoppen het van de Fitissen. 

Groet, André, Jos en Kees

Niet voor de website: 
Zwaluwengeluid van 18:30-20:15

Van tot: Aanwezig:

maandag 5 september 2022Nieuw: Nieuw geringde 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 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Boerenzwaluw 3 3
Bonte Vliegenvanger 11 2
Boompieper 1 1
Fitis 511 16
Grasmus 1 1
Grote Bonte Specht 1 1

Heggenmus 11 2
Houtsnip 1 1
Kleine Karekiet 2 2
Koolmees 1 1
Paapje 1 1
Pimpelmees 3 3
Putter 1
Roodborst 22 4

Sijs 2 2
Tjiftjaf 64 10
Tuinfluiter 4 4
Vuurgoudhaan 1 1

Winterkoning 12 3
Zwartkop 210 12

Totaal: 48 22

Aantal soorten: 20

Dagverslag

71

07:00 22:00 André van L, Jos en Kees V.

Oude snip 

De dag begon met een klein regengebiedje dat overtrok, vanaf 7:00 tot 8:15. Maar dat leverde verder geen problemen op, 
even twee snel opvolgende rondes waren afdoende.
Bijzonder leuk was de terugvangst om 7:00 van een Houtsnip die hier op 6 september 2012 (!) was geringd, en pas dit 
jaar weer voor het eerst werd teruggevnagen, op 14 augustus. Op die dag is echter bij het nakijken in de database de 
ringdatum niet goed gelezen (waarschijnlijk is 2012 bij vergissing voor 2021 aangezien). Zie nog het dagverslag van die 
datum. En nu werd ie dus weer gevangen.
De slotronde in de avond leverde nog een Paapje op, altijd leuk natuurlijk.
Verder is er niet veel te melden, de aantallen waren vandaag wat lager. De Putter op de daglijst werd per ongeluk niet 
geringd, en dat verklaart het verschil in de optellingen.
Groet, André, Jos & Kees V.

Niet voor de website:
Kees Oosterbeek schreef op 14 augustus in het dagverslag:
"Maar liefst twee Houtsnippen vandaag. Het eerste exemplaar vingen we tijdens de eerste ronde en bleek vorig jaar als 
jong hier geringd te zijn. Nummer twee stiefelde aan het begin van de avond op een onbewaakt moment het veldlab 
binnen en konden we in een van de slaapkamers arresteren."
Maar die terugvangst was dus niet uit 2021 maar uit 2012, ik vermoed dat hij 2012 voor 2021 heeft aangezien. 

Zwaluwengeluid gedraaid van 18:30-20:30. Er zijn nog wel zwaluwen natuurlijk, maar de slaapplaats lijkt opgeheven. Wel 
twee in een ander deel van sectie 5 en in sectie 4.

Van tot: Aanwezig:

dinsdag 6 september 2022Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

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

Totaal:alle vangsten van deze soort
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Donderdag 8 september 2022
Regen
We konden in de ochtend net ‘ander-
halve’ ronde lopen, waarna we in ver-
band met een naderend regengebied 
de netten om 9:15-9:30 uur sloten, 
precies op tijd voor de eerste stortre-
gens. Een paar vogels konden nog 
van een ring worden voorzien, waar-
onder een Grauwe Vliegenvanger 
en twee Boompiepers.

Om 16:00 kon de opstelling weer 
worden opengezet, waarna meteen 
een nulronde volgde…;-).
Daarna nog wat vogeltjes bijeenge-
schraapt.
Een hallucinante slotronde in het donker, windstil, koud en licht nevelig, met een bijna volle gele maan 
in het zuidoosten, een opvallende Jupiter in het oosten en een roepend rondvliegende Kerkuil leverde nog 
een Grauwe Vliegenvanger en een Fitis op, die op een gerieflijke overnachtingsplek werden onderge-
bracht.
André, Jos & Kees V.

Vrijdag 9 september 2022
Buitjes
Ondanks een eerste ronde van 26 vogels was het daarna sprok-
kelen geblazen.
Hoogtepuntjes waren we-
derom een Boompieper 
en in de slotronde nog 
twee Grauwe Vliegen-
vangers, waarschijnlijk 
‘broer en zus’, waarvan 
eentje een merkwaardig 
krom gegroeide boven-
snavel had. Maar blijkbaar 
kon die er toch goed mee 
overweg.

Dagvangst van 08 09 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Boompieper 2 2
Fitis 14 5
Grauwe Vliegenvanger 2 2
Roodborst 1 1
Tjiftjaf 3 3
Zwartkop 114 15

Totaal: 22 6

Aantal soorten: 6

Dagverslag

28

07:00 22:00 André van L, Jos en Kees V.

Regen

We konden in de ochtend net 'anderhalve' ronde lopen, waarna we in verband met een naderend regengebied de netten 
om 9:15-9:30 sloten, precies op tijd voor de eerste stortregens. Een paar vogels konden nog van een ring worden 
voorzien, waaronder een Grauwe Vliegenvanger en twee Boompiepers.
Om 16:00 de opstelling weer open gezet, waarna meteen een nulronde volgde…;-). Daarna nog wat vogeltjes bijeen 
geschraapt. Een hallucinante slotronde in het donker, windstil, koud en licht nevelig, met een bijna volle gele maan in het 
zuidoosten, een opvallende Jupiter in het oosten en een roepend rondvliegende Kerkuil leverde nog een Grauwe 
Vliegenvanger en een Fitis op, die op een gerieflijke overnachtingsplek werden ondergebracht.
André, Jos & Kees V.

Van tot: Aanwezig:

donderdag 8 september 2022Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

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

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 07 09 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Boerenzwaluw 2 2
Bonte Vliegenvanger 1 1
Boompieper 1 1
Fitis 38 11
Grauwe Vliegenvanger 1 1
Heggenmus 1 1

Kleine Karekiet 1 1
Koolmees 21 3
Oeverzwaluw 4 4
Pimpelmees 51 6
Roodborst 22 4
Sijs 4 4
Staartmees 1 1
Tjiftjaf 62 8

Tuinfluiter 1 1
Vuurgoudhaan 1 1
Winterkoning 1 1
Zwartkop 110 11

Totaal: 40 22

Aantal soorten: 18

Dagverslag

62

08:00 22:00 André van L, Jos en Kees V.

Even dimmen

Na behoorlijk wat regen afgelopen nanacht (22 mm in de meter) de netten om 6:45 pas geopend en om 8:00 de eerste 
ronde gelopen. Het zou een rustige dag worden. De excursie werd bezocht door 15 volwassenen en twee kinderen. 
Helaas konden we ons verhaal maar met drie vogels illustreren; in de aansluitende ronde viel de nul. 
De zwaluwen deden het aan het eind van de dag nog aardig. We hebben het schouwspel van de laag rondvliegende 
zwaluwen nog even op een afstandje afgewacht maar er kwamen er geen meer bij. En de show was ook weer plotseling 
afgelopen, geen zwaluw meer te bekennen...
Groet, André, Jos en Kees

Niet voor de website: 
zwaluwengeluid bij sectie 5 van 18:30-20:15

Van tot: Aanwezig:

woensdag 7 september 2022Nieuw: Nieuw geringde 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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Holmer kwam ’s middags nog even 
langs (morgen is er weer een hoog-
watertelling) met een paar mooie ver-
halen van zijn verblijf op Rottumer-
plaat.
Groet, André, Jos en Kees V.

Week 37

Zaterdag 10 september 2022
Wisseldag
Bij de overdracht van de ringtang 
stond de teller op 31 vogels. Het me-
rendeel daarvan was in de eerste ron-
de gevangen.
De nieuwe ploeg, bestaande uit Leo & 
Kees, trof een vangbaan aan in per-
fecte staat. Dank daarvoor aan onze 
voorgangers en daaraan voorafgaan-
de voorgangers.
Het was een mooie zomerse dag, met 
afwisselend zon en wolken, zonder 
ook maar enige neerslag. Er staat 
weinig wind. Opvallend is de rust die 
er heerst. Het is gewoon stil. Deson-
danks hebben we geen nulrondes ge-
lopen. Elke ronde telde wel een paar 
vogels, waaronder de Sijs als bad-
gast/drinker.
Tegen de schemering vlogen er flinke aantallen Boerenzwaluwen, Oeverzwaluwen en Huiszwaluwen bo-
ven het Glop. Het leek erop alsof ze een slaapplaats zochten, echter die hebben ze waarschijnlijk niet bij 
ons gevonden, want we vingen er geen één.
We sluiten de dag af met het redelijke aantal van 65 vogels.
Leo en Kees

Zondag 11 september 2022
Out of the blue, into the blue...
Het weer is vandaag fantastisch. Aangename temperatuur, weinig wind en wisselend zonnig en bewolkt.
De eerste ronde (met wat dauw op de netten) leverde ons 25 vogels op. Voor deze tijd niet echt iets 
bijzonders. De tweede ronde telde 18 vogels. Op zich niet verkeerd voor een tweede ronde.
De derde ronde werden we compleet verrast in sectie 9, waar het vol hing met een stuk of 50 Sijzen. 
Vanaf toen werd het buffelen. Zeker omdat er ook nog een excursie op het programma stond van in to-
taal 14 volwassen personen. We konden ze minder aandacht geven dan normaal, aangezien we de aan-
tallen wel moesten zien te verwerken. Desondanks waren ze bijzonder enthousiast.
Na de Sijzen-explosie begon het ineens te lopen met Fitis. Aanvankelijk aan de buitenzijde van het ter-
rein (sectie 5), later door het gehele terrein heen. Dat bleef eigenlijk best wel goed doorlopen, net zoals 
de Sijzen. Ook die lieten zich door het gehele terrein vangen, waarbij sectie 2 toch wel het hoogste 
scoorde qua aantallen Sijzen.
Aan het einde van de middag liep er een Houtsnip te scharrelen onder het net bij sectie 1. Een gerichte 

Dagvangst van 10 09 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Fitis 610 16
Grasmus 1 1
Grauwe Vliegenvanger 2 2
Heggenmus 1 1
Kleine Karekiet 1 1
Koolmees 1 1

Merel 1 1
Pimpelmees 31 4
Roodborst 2 2
Sijs 10 10
Tjiftjaf 62 8
Vuurgoudhaan 1 1
Winterkoning 1 1
Zwartkop 115 16

Totaal: 44 21

Aantal soorten: 14

Dagverslag

65

07:00 22:00 André van L, Jos en Kees V., daarna Kees van K. en Leo c.s.

Wisseldag

Bij de overdracht van de ringtang stond de teller op 31 vogels. Het merendeel daarvan was in de eerste ronde gevangen. 
De nieuwe ploeg, bestaande uit Leo & Kees, trof een vangbaan aan in perfecte staat. Dank daarvoor aan onze 
voorgangers en daaraan voorafgaande voorgangers.
Het was een mooie zomerse dag, met afwisselend zon en wolken, zonder ook maar enige neerslag. Er staat weinig wind. 
Opvallend is de rust die er heerst. Het is gewoon stil. Desondanks hebben we geen nulrondes gelopen. Elke ronde telde 
wel een paar vogels, waaronder de Sijs als badgast/drinker.
Tegen de schemering vlogen er flinke aantallen Boerenzwaluw, Oeverzwaluw en Huiszwaluw boven het Glop. Het leek 
erop alsof ze een slaapplaats zochten, echter die hebben ze waarschijnlijk niet bij ons gevonden, want we vingen er geen 
één.
We sluiten de dag af met het redelijke aantal van 65 vogels.

niet voor de website:
- gewonde jonge houtduif (handvangst) ongeringd losgelaten. Heeft geen schijn van kans op overleven. Flink wat 
handpennen waren niet goed uitgegroeid. Kon niet vliegen.
- zwaluwengeluid (boeren + oever) vanaf 17.30 uur tot - 19.30 bij sectie 5.

Van tot: Aanwezig:

zaterdag 10 september 2022Nieuw: Nieuw geringde 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 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Boompieper 1 1
Fitis 17 8
Grauwe Vliegenvanger 2 2
Kleine Karekiet 1 1
Koolmees 1 1
Pimpelmees 1 1

Roodborst 22 4
Sijs 1 1
Spotvogel 1 1
Tjiftjaf 72 9
Tuinfluiter 1 1
Winterkoning 1 1
Zwartkop 116 17

Totaal: 34 14

Aantal soorten: 13

Dagverslag

48

07:00 22:00 André van L, Jos en Kees V.

Ondanks een eerste ronde van 26 vogels was het daarna sprokkelen geblazen. Hoogtepuntjes waren wederom een 
Boompieper en in de slotronde nog twee Grauwe Vliegenvangers, waarschijnlijk 'broer en zus', waarvan eentje een 
merkwaardig krom gegroeide bovensnavel had. Maar blijkbaar kon die er toch goed mee overweg. 
Holmer kwam 's middags nog even langs (morgen is er weer een hoogwatertelling) met een paar mooie verhalen van zijn 
verblijf op Rottumerplaat.
Groet, André, Jos en Kees V.

Niet voor de website: geen zwaluwengeluid gedraaid

Van tot: Aanwezig:

vrijdag 9 september 2022Nieuw: Nieuw geringde 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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duik deed zowel de (graatmagere) Houtsnip als de 
ringer in de drooggevallen sloot belanden, maar 
het resulteerde uiteindelijk wel in een handvangst 
van de Houtsnip. Dit beestje vertoonde vier ken-
merken van een adult, maar het vijfde kenmerk 
deed ons toch besluiten om hem/haar als eerste-
kalenderjaar te duiden, evenals de Houtsnip uit de 
eerste ronde. Die laatste echter vertoonde rui in de 
armpendekveren (zie foto). 
Bonte Vliegenvangers waren ook opmerkelijk talrijk 
vandaag. Door de drukte konden we ze helaas niet 
uitgebreid bemonsteren voor een lopend onder-
zoek, desondanks hebben we toch geprobeerd een 

aantal poepmonsters te verzamelen. 
Van zeven exemplaren is dit gelukt.
Vandaag ontbraken de zwaluwen bo-
ven het Glop. Gisteren waren ze be-
hoorlijk talrijk aanwezig met foerage-
ren en aan het einde van de dag een 
slaapplaats zoekend. Nu hoorden en 
zagen we ze amper.
Waarnemingen:
- Witgat laag in het terrein bij sectie 
3.
- Regelmatig Boompiepers achterin 
bij sectie 5.
- Drie Buizerds cirkelend boven het 
Glop.
- Sperwer of Havik zeer kortstondig in 
het net bij de Ebelbrug.
- Uitermate opvallende afwezigheid 
van barmsijzen tussen de zeer talrijk 
aanwezige Sijzen.
- Vanaf circa 18:15 uur complete stil-
te. Alles was kennelijk doorgetrok-
ken.
Leo en Kees

Dagvangst van 11 09 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Bonte Vliegenvanger 9 9
Boompieper 1 1
Fitis 101 101
Gekraagde Roodstaart 6 6
Grasmus 1 1
Heggenmus 2 2

Houtsnip 2 2
Koolmees 21 3
Pimpelmees 22 4
Roodborst 38 11
Sijs 292 94
Spotvogel 1 1
Tjiftjaf 64 10
Tuinfluiter 3 3

Vernietigd 1
Winterkoning 23 5
Zanglijster 11 2
Zwartkop 19 19

Totaal: 253 21

Aantal soorten: 18

Dagverslag

275

07:15 20:00 Leo & Kees

Out of the blue, into the blue…….

Het weer is vandaag fantastisch. Aangename temperatuur, weinig wind en wisselend zonnig en bewolkt.
De eerste ronde (met wat dauw op de netten) leverde ons 25 vogels op. Voor deze tijd niet echt iets bijzonders. De 
tweede ronde telde 18 vogels. Op zich niet verkeerd voor een tweede ronde. De derde ronde werden we compleet verrast 
in sectie 9, waar het vol hing met een stuk of 50 Sijzen. Vanaf toen werd het buffelen. Zeker omdat er ook nog een 
excursie op het programma stond van in totaal 14 volwassen personen. We konden ze minder aandacht geven dan 
normaal, aangezien we de aantallen wel moesten zien te verwerken. Desondanks waren ze bijzonder enthousiast.
Na de Sijzen-explosie begon het ineens te lopen met Fitis. Aanvankelijk aan de buitenzijde van het terrein (sectie 5), later 
door het gehele terrein heen. Dat bleef eigenlijk best wel goed doorlopen, net zoals de Sijzen. Ook die lieten zich door het 
gehele terrein vangen, waarbij sectie 2 toch wel het hoogste scoorde qua aantallen Sijzen.
Aan het einde van de middag liep er een Houtsnip te scharrelen onder het net bij sectie 1. Een gerichte duik deed zowel 
de (graatmagere) Houtsnip als de ringer in de droog gevallen sloot belanden, maar het resulteerde uiteindelijk wel in een 
handvangst van de Houtsnip. Dit beestje vertoonde vier kenmerken van een adult, maar het vijfde kenmerk deed ons toch 
besluiten om hem/haar als 1 Kj te duiden, evenals de Houtsnip uit de eerste ronde. Die laatste echter vertoonde rui in de 
armpendekveren (zie foto).
Bonte Vliegenvangers waren ook opmerkelijk talrijk vandaag. Door de drukte konden we ze helaas niet uitgebreid 
bemonsteren voor een lopend onderzoek, desondanks hebben we toch geprobeerd een aantal poepmonsters te 
verzamelen. Van 7 exx. is dit gelukt.
Vandaag ontbraken de zwaluwen boven het Glop. Gisteren waren ze behoorlijk talrijk aanwezig met foerageren en aan 
het einde van de dag een slaapplaats zoekend. Nu hoorden en zagen we ze amper.

Waarnemingen:
- Witgat laag in het terrein bij sectie 3
- Regelmatig Boompiepers achterin bij sectie 5
- Drie Buizerden cirkelend boven het Glop
- Sperwer of Havik zeer kortstondig in het net bij de Ebelbrug.
- Uitermate opvallende afwezigheid van Barmsijs tussen de zeer talrijk aanwezige Sijzen.
- Vanaf circa 18.15 uur complete stilte. Alles was kennelijk doorgetrokken.

Van tot: Aanwezig:

zondag 11 september 2022Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

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

Totaal:alle vangsten van deze soort
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Maandag 12 september 2022
Net niet geraakt...
De eerste ronde was goed te noemen 
en leverde 52 vogels op, voorname-
lijk Zwartkop, maar ook een Vuur-
goudhaan.
De Zwartkoppen bevonden zich in 
overgrote meerderheid in puike con-
ditie. Goede vliegspieren en flinke ve-
topbouw. Toch waren daaronder ook 
verschillen. De gewichten schommel-
den van 16,5 tot 27,4 gram!!!! Stel je 
eens voor dat je in korte tijd ruim 
66% in gewicht toeneemt. Waar kom 
jij dan op uit? Die zware kon ook nog 
vliegen!
Wat ons verbaasde was dat we van-
daag helemaal geen ‘wrakvee’ aan Fi-
tissen aantroffen. Normaliter volgt na 
een influx van vogels in goede condi-
tie een na-golfje van vogels in slechtere conditie.
Tegen de middag een Havik-man op een paar veren na gevangen. Hing in het net langs de sloot in sectie 
2, maar kon er (voor hem althans) bijtijds weer uitkomen vlak voordat we hem konden pakken.
Verder waren er vandaag eigenlijk geen bijzonderheden. We hebben net niet ons streefgetal van 200 
vogels geraakt.
Leo en Kees

Dinsdag 13 september 2022
Steady on...
De dag begon rustig en kabbelde ei-
genlijk gewoon voort. Aanvankelijk 
vingen we alleen achter in het terrein 
bij de rietsecties. De bossecties leken 
een vrije dag genomen te hebben, 
maar halverwege de middag werden 
de rollen omgedraaid. Het riet was 
leeg, en de bossectie kwam tot leven. 
Met dank aan de vele drinkers, waar-
onder de hoofdmoot Sijs. 
Dat de drinkers in de ochtend en be-
gin van de middag ontbraken, heeft 
wellicht te maken met de regen die 
vannacht uit een passerend koufront 
gevallen is, als gevolg waarvan er op 
de rest van het eiland voldoende 
drink- en baddergelegenheid was. Al 
met al eindigde de teller op een respectabel aantal van 121. Dat hadden we vanochtend niet gedacht. 
Leuk was de vangst van drie Vuurgoudhanen en twee Boompiepers.

We zijn eigenlijk verbaasd door de relatief vele Pimpelmezen van 
vandaag. Daarbij viel op dat de teruggevangen exemplaren uit-
sluitend van de mannelijke sekse waren. Ze waren echter onge-
meen fel en liepen op alles te hakken en pikken wat maar voor 
hun snavel kwam.
Wat ons ook vandaag weer opviel was dat de Sijzen zeer talrijk 
aanwezig zijn, maar hun gedrag is anders. Wij zijn gewend dat ze 
normaal in grote groepen door het terrein vliegen. Nu lijken ze 
zich veel meer sneaky te gedragen zonder massale groepsvor-
ming.
Leo en Kees

Dagvangst van 13 09 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Boompieper 2 2
Fitis 6 6
Grauwe Vliegenvanger 1 1
Koolmees 1 1
Pimpelmees 63 9
Rietzanger 1 1

Roodborst 42 6
Sijs 238 40
Staartmees 5 5
Tjiftjaf 56 11
Tuinfluiter 1 1
Vuurgoudhaan 2 2
Winterkoning 32 5
Zwartkop 31 31

Totaal: 100 21

Aantal soorten: 14

Dagverslag

121

07:30 20:00 Leo & Kees

Steady on …….
De dag begon rustig en kabbelde eigenlijk gewoon voort.  Aanvankelijk vingen we alleen achter in het terrein bij de 
rietsecties. De bossecties leken een vrije dag genomen te hebben, maar halverwege de middag werden de rollen 
omgedraaid. Het riet was leeg, en de bossectie kwam tot leven. Met dank aan de vele drinkers, waaronder de hoofdmoot 
Sijs. Dat de drinkers in de ochtend en begin van de middag ontbraken, heeft wellicht te maken met de regen die vannacht 
uit een passerend koufront gevallen is, als gevolg waarvan er op de rest van het eiland voldoende drink- en 
baddergelegenheid was.
Al met al eindigde de teller op een respectabel aantal van 121. Dat hadden we vanochtend niet gedacht. Leuk was de 
vangst van een drietal Vuurgoudhaan en een tweetal Boompieper. We zijn eigenlijk verbaasd door de relatief vele 
Pimpelmezen van vandaag. Daarbij veel op dat de terug gevangen exemplaren uitsluitend van de mannelijke sekse was. 
Ze waren echter ongemeen fel en liepen op alles te hakken en pikken wat maar voor hun snavel kwam.
Wat ons ook vandaag weer opviel was dat de Sijzen zeer talrijk aanwezig zijn, maar hun gedrag is anders. Wij zijn 
gewend dat ze normaal in grote groepen door het terrein vliegen. Nu lijken ze zich veel meer sneaky te gedragen zonder 
massale groepsvorming.

Niet voor de website:
- Geen Zwaluwen geluid
- Voorbespreking gehad (met Maarten van Schraa) voor de excursie van morgenmiddag van een groep biologie studenten 
uit Leiden. Later op de ochtend kwam Jan Willem Erisman (de stikstofdeskundige, deel uitmakend van de begeleiding 
van de groep biologiestudenten, kennis maken. Een zeer animerend gesprek, waarbij onderzoeksmogelijkheden werden 
verkend.

Van tot: Aanwezig:

dinsdag 13 september 2022Nieuw: Nieuw geringde 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 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Bonte Vliegenvanger 2 2
Braamsluiper 1 1
Fitis 220 22
Gekraagde Roodstaart 1 1
Grasmus 1 1
Kleine Karekiet 2 2

Koolmees 1 1
Pimpelmees 4 4
Roodborst 24 6
Sijs 934 43
Tjiftjaf 83 11
Tuinfluiter 2 2
Vuurgoudhaan 3 3
Winterkoning 1 1

Zanglijster 2 2
Zwartkop 384 87

Totaal: 158 31

Aantal soorten: 16

Dagverslag

189

07:15 20:00 Leo & Kees

Net niet geraakt …….

De eerste ronde was goed te noemen en leverde 52 vogels op, voornamelijk Zwartkop, maar ook een Vuurgoudhaan. De 
Zwartkoppen bevonden zich in overgrote meerderheid in puike conditie. Goede vliegspieren en flinke vetopbouw. Toch 
waren daaronder ook verschillen. De gewichten schommelden van 16,5 gram tot 27,4 !!!! gram. Stel je eens voor dat je in
 korte tijd ruim 66 % in gewicht toeneemt. Waar kom jij dan op uit? Die zware kon ook nog vliegen 😊😊

Wat ons verbaasde was dat we vandaag helemaal geen ‘wrakvee’ aan Fitissen aantroffen. Normaliter volgt na een influx 
van vogels in goede conditie een na-golfje van vogels in slechtere conditie. 

Tegen de middag een Havik man op een paar veren na gevangen. Hing in het net langs de sloot in sectie 2, maar kon er 
(voor hem althans) bijtijds weer uitkomen vlak voordat we hem konden pakken.

Verder waren er vandaag eigenlijk geen bijzonderheden. We hebben net niet ons streefgetal van 200 vogels geraakt.

Niet voor de website:
- We hebben vandaag geen geluid gedraaid van Zwaluwen. Net als gisteren ontbraken ze opnieuw.
- De Bonte Vliegenvangers hebben we niet kunnen bemonsteren, vanwege de samenloop met de piekvangst van de 
Zwartkoppen in de ochtend. Ook wilden ze niet in de zakjes poepen.
- Vandaag hebben we opnieuw niet volgens het hygiëneprotocol kunnen werken vanwege een gebrek aan zakjes. Met het 
oog op de naderende pieken in de herfsttrek lijkt ons een oplossing op korte termijn dringend gewenst. 
- Wie kan nauwkeurig vertellen waar het nest van de Bruine Kiekendief was. Vandaag lopen zoeken, maar niet kunnen 
vinden. Wil namelijk met een metaaldetector er overheen. Of heeft iemand anders dat al gedaan?

Van tot: Aanwezig:

maandag 12 september 2022Nieuw: Nieuw geringde 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 14 september 2022
Met elke ronde een paar Sijzen kom 
je ook een heel eind
Qua vogels was het vandaag een ta-
melijk rustige dag, alhoewel we wel 
weer over de 100 vogels uitkwamen. 
Er zaten echter geen uitschieters bij, 
zowel niet in aantallen (pieken) als 

soorten.
De excursiegangers waren zeer geboeid en uitermate enthousi-
ast, mede door het rijke palet aan vogelsoorten dat we konden 
tonen. Kort na deze reguliere excursie mochten we aan de bak 
om tekst en uitleg te geven over ons werk aan een groep studen-
ten (‘minor biodiversiteit’) van de Rijksuniversiteit Leiden. Er ont-
stonden leuke discussies.
De rest van de middag was het stil in het Glop. Er zijn nog nau-
welijks vogels. Het is hopen op aankomst.
Leo en Kees

Donderdag 15 september 2022
Al met al een tamme dag...
Voor het eerst in onze vangweek 
mochten we de dag beginnen met 
blaadjes schudden. Daarbij hoefden 
we niet voorzichtig te zijn, want er 
zaten amper vogels tussen. De eerste 
ronde telde precies 10 vogels, waar-
onder een aantal terugvangsten. De 
ronde daarop werden we verblijd met 
een groepje Sijzen rondom de Ebel-
brug. Vervolgens liepen we onze eer-
ste nulrondes van onze vangweek.
In de ochtend waren er behoorlijke 
aantallen Sijzen in de bossectie. In tegenstelling tot de eerdere dagen kwamen ze nu niet naar beneden, 
maar bleven hoog in de boomtoppen. Maar waarom? De vele Sijzen waren trouwens na de eerste ste-
vige regenbui niet meer in het Glop aanwezig.
Vandaag vingen we een tiental Zwartkoppen. Wat ons daarbij opviel was dat er vandaag verhoudingsge-
wijs veel adulten tussen zaten. Normaliter is het gros eerste-kalenderjaar, maar nu was de hoofdmoot 
adult.
Eveneens opvallend is dat er zoveel spitsmuizen en Hoornaars in het terrein aanwezig zijn. Al dagen 
achtereen kruisen zij ons pad.
Vandaag vrijwel geen beweging van roofvogels in het terrein. Met uitzondering van een Sperwer die aan 
het einde van de middag laag overvloog.
Al met al een tamme dag met in totaal 40 vogels.
Leo en Kees

Dagvangst van 14 09 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Bonte Vliegenvanger 1 1
Fitis 44 8
Grote Bonte Specht 1 1
Kleine Karekiet 1 1
Koolmees 1 1
Merel 11 2

Pimpelmees 23 5
Roodborst 25 7
Sijs 640 46
Staartmees 35 8
Tjiftjaf 510 15
Tuinfluiter 1 1
Winterkoning 1 1
Zanglijster 12 3

Zwartkop 14 14

Totaal: 87 27

Aantal soorten: 15

Dagverslag

114

07:30 20:15 Leo & Kees

Met elke ronde een paar Sijzen kom je ook een heel eind

Qua vogels was het vandaag een tamelijk rustige dag, alhoewel we wel weer over de 100 vogels uitkwamen. Er zaten 
echter geen uitschieters bij, zowel niet in aantallen (pieken) als soorten.
De excursiegangers waren zeer geboeid en uitermate enthousiast, mede door het rijke palet aan vogelsoorten dat we 
konden tonen. Kort na deze reguliere excursie mochten we aan de bak om tekst en uitleg te geven over ons werk aan een 
groep studenten (minor biodiversiteit) van de Rijksuniversiteit Leiden. Er ontstonden leuke discussies.
De rest van de middag was het stil in het Glop. Er zijn nog nauwelijks vogels. Het is hopen op aankomst.

Niet voor de website:
- De reguliere excursie van NM werd bezocht door 14 volwassenen en leverde ons 5 ringsponsoren op.
-	De excursie van de RUL was duidelijk ‘overboekt’. Afgesproken was dat er maximaal 15 studenten aanwezig konden zijn, 
uiteindelijk waren er ruim 25. Morgen ‘rekenen’ we wel af met de organisator, Maarten van Schraa.

Van tot: Aanwezig:

woensdag 14 september 2022Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

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

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 15 09 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Koolmees 1 1
Pimpelmees 1 1
Roodborst 3 3
Sijs 112 13
Staartmees 1 1
Tjiftjaf 62 8

Winterkoning 1 1
Zanglijster 1 1
Zwartkop 110 11

Totaal: 27 13

Aantal soorten: 9

Dagverslag

40

07:30 20:30 Leo & Kees

Al met al een tamme dag ……

Voor het eerst in onze vangweek mochten we de dag beginnen met blaadjes schudden. Daarbij hoefden we niet 
voorzichtig te zijn, want er zaten amper vogels tussen. De eerste ronde telde precies 10 vogels, waaronder een aantal 
hervangsten. De ronde daarop werden we verblijd met een groepje Sijzen rondom de Ebelbrug. Vervolgens liepen we 
onze eerste nulrondes van onze vangweek.
In de ochtend waren er behoorlijke aantallen Sijzen in de bossectie. In tegenstelling tot de eerdere dagen kwamen ze nu 
niet naar beneden, maar bleven hoog in de boomtoppen. Maar waarom ? De vele Sijzen waren trouwens na de eerste 
stevige regenbui niet meer in het Glop aanwezig.
Vandaag vingen we een tiental Zwartkoppen. Wat ons daarbij opviel was dat er vandaag verhoudingsgewijs veel adulten 
tussen zaten. Normaliter is het gros 1 Kj, maar nu was de hoofdmoot adult.
Eveneens opvallend is dat er zoveel Spitsmuizen en Hoornaars in het terrein aanwezig zijn. Al dagen achtereen kruisen 
zij ons pad.
Vandaag vrijwel geen beweging van roofvogels in het terrein. Met uitzondering van een Sperwer die aan het einde van de 
middag laag overvloog.
Al met al een tamme dag met in totaal 40 vogels.

Niet voor de website:
- Grofmazige netten, hijsnet Y en sectie 6 gesloten (gehouden) in verband met bladval.
- De PC haperde vanochtend, er was niets mee te beginnen. Aanvankelijk dachten we aan een lege batterij in de muis, 
maar het bleek uiteindelijk een update te zijn die werd geïnstalleerd. Een harde herstart bleek de oplossing. In de 
tussenliggende tijd  de ouderwetse ringlijst gehanteerd en deze later weer ingeklopt.
- Een dubbel aangelegde ring bij een Tjiftjaf verwijderd.
- Bij het schoonmaken van de goot/regenpijpen nog een skelet op het dak gevonden van een (ongeringde) Grauwe 
Vliegenvanger.

Van tot: Aanwezig:

donderdag 15 september 2022Nieuw: Nieuw geringde 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 september 2022
Berkenzaadjes op de ringtafel
De eerste ronde leverde – zoals ver-
wacht – veel blad op en weinig vo-
gels.
Slechts drie vogels namen de moeite 
om in die ronde de ringtafel te pas-
seren. Toch stond de teller op dat mo-
ment op vier vogels. Rond midder-
nacht is er namelijk nog een Houtsnip 
met de hand gevangen en voorzien 
van een ring.
Het is herfst, de berkenzaadjes liggen 
op de ringtafel. De netten wapperen volop in de harde wind en er zijn vandaag korte felle buitjes. Dat 
alles, gecombineerd met gebrek aan aankomst verklaart de magere vangsten.
De Huismus die zichzelf al dagenlang te goed doet aan het voer in de zaadsilo bij de ringtafel hebben we 
vandaag kunnen voorzien van een ring.
Om 14:45 uur hebben we de netten gesloten vanwege regen en wind.
Leo en Kees

Week 38

Zaterdag 17 september 2022
Tegen beter weten in...
Om 10.00 uur hebben we voorzichtig sectie 2 in de relatieve luwte van het bos weer opengedaan.  
Er stond nog steeds een stevige vlagerige wind die bij korte kletterbuitjes flink kon uithalen. Het was heel 
stil in het Glop maar in het bos zaten verspreid wel Sijzen in de toppen te foerageren.
Na heel veel blad en elzenproppen verder hebben we om 16:30 uur de sectie weer gesloten. Resultaat: 
nul vogels.
Maar we hebben wel onderhoud aan de baan en in het gebouw kunnen plegen.
Leo en Kees

Zondag 18 september 2022
Toch even proberen...
Om 10:00 uur de netten van secties 
1, 2 en (gedeeltelijk) 3 opengescho-
ven, alsmede hijsnet X, met het oog 
op de excursie.
Aanvankelijk hadden we gisteravond 
de excursie afgeblazen vanwege de 
slechte weersvoorspelling, maar van-
ochtend bleek het allemaal wat later te komen en hebben we besloten de excursie toch door te laten 
gaan. Helaas konden we geen vogels laten zien.
’s Middags hebben we nog wat onderhoud aan de baan gedaan. Tijdens het onderhoud konden we nog 
vier vogels naar de ringtafel brengen. De vijfde, een Buizerd, wilde helaas niet. Hij/zij was bijtijds op 
eigen kracht uit het net in sectie 2 gevlogen.
Vanwege de voorspelde harde windvlagen en serieuze regenbuien hebben we om 16:00 uur de netten 
gesloten.
We veronderstellen dat we morgenochtend vroeg de netten kunnen openzetten om nog te kunnen profi-
teren van de ochtendgolf aan Zwartkoppen...
Leo en Kees

Maandag 19 september 2022
Een lekker Zwartkoppendagje...
Vanochtend vroeg de netten opengeschoven met het oog op de mogelijke aankomst van Zwartkoppen. 
Bleken er in de eerste ronde ineens twee Goudhanen te hangen! Dit waren de eerste Goudhanen van de 
najaarstrek.
Vanochtend hoorden we veel Heggenmussen. Er lijkt dus aankomst. Later op de dag vingen we er een 

Dagvangst van 16 09 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Fitis 1 1
Houtsnip 1 1
Huismus 1 1
Roodborst 1 1
Sijs 12 3
Tjiftjaf 1 1

Zwartkop 2 2

Totaal: 8 2

Aantal soorten: 7

Dagverslag

10

07:45 14:45 Leo & Kees

Berkenzaadjes op de ringtafel …….

De eerste ronde leverde, zoals verwacht, veel blad op en weinig vogels. Slechts drie vogels namen de moeite om in die 
ronde de ringtafel te passeren. Toch stond de teller op dat moment op vier vogels. Rond middernacht is er namelijk nog 
een Houtsnip gevangen met de hand en voorzien van een ring.
Het is herfst, de berkenzaadjes liggen op de ringtafel. De netten wapperen volop in de harde wind en er zijn vandaag korte
 felle buitjes. Dat alles, gecombineerd met gebrek aan aankomst verklaart de magere vangsten.
De Huismus die zichzelf al dagenlang tegoed doet aan het voer in de zaadsilo bij de ringtafel hebben we vandaag kunnen
 voorzien van een ring.
Om 14.45 uur hebben we de netten gesloten vanwege regen en wind.

Niet voor de website:
- Sectie 6, hijsnet Y en de grofmazige netten dicht vanwege de vele wind en dito blaadjes.
- De rest van de opstelling om 14.45 uur gesloten.
- Het toetsenbord is gedoopt met een glas Leffe bruin. In tegenstelling tot de vorige keer (koffie) hebben we nu wel eerst 
het toetsenbord uitgeschakeld voordat we het gingen schoonmaken 😊😊.

Van tot: Aanwezig:

vrijdag 16 september 2022Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

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

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 18 09 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Fitis 1 1
Sijs 1 1
Tjiftjaf 2 2

Totaal: 4

Aantal soorten: 3

Dagverslag

4

10:00 16:00 Leo & Kees

Toch even proberen …….

Om 10.00 uur de netten van secties 1,2 en (gedeeltelijk) 3 open geschoven, alsmede hijsnet X, met het oog op de 
excursie. Aanvankelijk hadden we gisteravond de excursie afgeblazen vanwege de slechte weersvoorspelling, maar 
vanochtend bleek het allemaal wat later te komen en hebben we besloten de excursie toch door te laten gaan. Helaas 
konden we geen vogels laten zien.
‘s-Middags hebben we nog wat onderhoud aan de baan gedaan. Tijdens het onderhoud konden we nog vier vogels naar 
de ringtafel brengen. De vijfde, een Buizerd, wilde helaas niet. Hij/zij was bijtijds op eigen kracht uit het net in sectie 2 
gevlogen.
Vanwege de voorspelde harde windvlagen en serieuze regenbuien hebben we om 16.00 uur de netten gesloten. We 
veronderstellen dat we morgenochtend vroeg de netten kunnen openzetten om nog te kunnen profiteren van de 
ochtendgolf aan Zwartkoppen……..

Niet voor de website:
•	De aangekondigde bezoekers waren van een familie met 7 adult en 7 juvenieltjes. Zij gingen zonder een vogeltje gezien 
te hebben toch tevreden weer naar hun hotel.
•	Geen geluid gedraaid voor de zwaluwenslaapplaats.

Van tot: Aanwezig:

zondag 18 september 2022Nieuw: Nieuw geringde 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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zestal. Leuk is ook de aankomst van 
Roodborst. Verspreid over de dag vin-
gen we diverse verse exemplaren.
Het waterpeil in de sloot is door de 
regen van de afgelopen dagen met 
circa 15 cm gestegen. Het begint nu 
een beetje op een sloot te lijken. De 
rest van het terrein staat nog droog. 
De strooisellaag is hooguit een beetje 
vochtig te noemen.
Oh ja, en die Zwartkoppen: we heb-
ben er niet één gevangen. Misschien 
morgen?
Leo en Kees

Dinsdag 20 september 2022
De dag van de eerstelingen...
Eindelijk is de wind er een beetje uit. 
Het voelt gelijk een stuk aangenamer. 
De eerste ronde was qua aantallen 
niet bijzonder, maar we vingen wel de 
eerste Koperwiek van dit jaar, na gis-
teren de eerste Goudhaan van het 
najaarsseizoen gevangen te hebben. 
Halverwege de ochtend vingen we 
een nieuwe eersteling van dit najaar, 
te weten een Kleine Barmsijs. Wat 
zijn het toch schattige vogeltjes.
Een ander mooi vogeltje is de Putter, 
waarvan we er vandaag weer één 
vingen. Achterin het terrein zit een 
groepje Putters, dus we verwachten 
de komende dagen er nog wel meer 
van. Vanochtend hoorden we ook 
voor de eerste keer Kepen overvlie-
gen.

Aan het einde van de ochtend hoorden we aan de 
ringtafel een Bladkoning roepen. Pas aan het be-
gin van de middag vingen we er twee tegelijk. Eén 
aan het begin van de opstelling in sectie 1, en één 
helemaal aan de andere kant van het terrein in het 
laatste net van sectie 4. Later op de middag hing er 
nog een Bladkoning in sectie 5. Ook de Bladkoning 
is een eersteling voor dit jaar.
De Zwartkoppen zijn de grote afwezigen vandaag. 
Er is duidelijk sprak van aankomst van Zanglijster 
en Roodborst. De Heggenmussen lijken door ge-
trokken te zijn, evenals de Fitissen. De Sijs blijft in 
groten getale aanwezig in het terrein. Maar we vin-

gen er slechts 12. Wat opviel was dat de Roodborsten in slechte conditie waren. Gewichten van 13 en 14 
gram waren geen uitzondering. Hopelijk kunnen ze snel opvetten om hun tocht voort te zetten.
We kijken terug op een geslaagde dag.
Leo, Kees en Niek

Dagvangst van 19 09 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Goudhaan 6 6
Heggenmus 6 6
Pimpelmees 3 3
Putter 1 1
Roodborst 316 19
Sijs 4 4

Staartmees 31 4
Tjiftjaf 33 6
Tuinfluiter 1 1
Winterkoning 2 2
Zanglijster 3 3

Totaal: 41 14

Aantal soorten: 11

Dagverslag

55

07:00 20:30 Leo & Kees

Een lekker Zwartkoppendagje …….
Vanochtend vroeg de netten opengeschoven met het oog op de mogelijke aankomst van Zwartkoppen. Bleken er in de 
eerste ronde ineens twee Goudhanen te hangen 😊😊. Dit waren de eerste Goudhanen van de najaarstrek. Vanochtend 
hoorden we veel Heggenmussen. Er lijkt dus aankomst. Later op de dag vingen we er een zestal.
Leuk is ook de aankomst van Roodborst. Verspreid over de dag vingen we diverse verse exemplaren.
Het waterpeil in de sloot is door de regen van de afgelopen dagen met circa 15 cm gestegen. Het begint nu een beetje op
 een sloot te lijken. De rest van het terrein staat nog droog. De strooisellaag is hooguit een beetje vochtig te noemen.
Oh ja, en die Zwartkoppen: we hebben er geen één gevangen ☹. Misschien morgen ?

Niet voor de website:
- De bladvangers in de regenpijp werken in deze periode averechts en daarom hebben we ze verwijderd.
- Vandaag is in opdracht van de provincie het grondwater (op 2 niveaus) in de peilbuizen kwalitatief en kwantitatief 
onderzocht.
- Vanavond voor het eerst Rallengeluid aan. Kooi 7 is gereed en staat op scherp. Ook de kooien 0 en 3 staan op scherp, 
maar behoeven nog een kleine aanpassing aan de wieken. Kooi Y moet nog in elkaar gezet worden en er dient nog 1 
baan gesnoeid te worden plus nog een baan verlengd te worden. Kooi 5 staat, maar daar moeten de opvangkooien nog 
aangemaakt worden. En kooi 8 is gesnoeid, inclusief wieken, maar dient nog in zijn geheel geplaatst worden.

Van tot: Aanwezig:

maandag 19 september 2022Nieuw: Nieuw geringde 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 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Bladkoning 3 3
Goudhaan 1 1
Kleine Barmsijs 1 1
Koolmees 3 3
Koperwiek 5 5
Merel 1 1

Pimpelmees 11 2
Putter 1 1
Roodborst 718 25
Sijs 12 12
Staartmees 1 1
Tjiftjaf 35 8
Vink 11 2
Winterkoning 5 5

Zanglijster 17 8
Zwartkop 2 2

Totaal: 57 23

Aantal soorten: 16

Dagverslag

80

07:30 20:00 Leo & Kees ( en Niek met de avondboot)

De dag van de eerstelingen …….

Eindelijk is de wind er een beetje uit. Het voelt gelijk een stuk aangenamer. De eerste ronde was qua aantallen niet 
bijzonder, maar we vingen wel de eerste Koperwiek van dit jaar, na gisteren de eerste Goudhaan van het najaarsseizoen 
gevangen te hebben. 
Halverwege de ochtend vingen we een nieuwe eersteling van dit najaar, te weten een Kleine Barmsijs. Wat zijn het toch 
schattige vogeltjes. Een ander mooi vogeltje is de Putter, waarvan we er vandaag weer één vingen. Achterin het terrein zit 
een groepje Putters, dus we verwachten de komende dagen er nog wel meer van.
Vanochtend hoorden we voor de eerste keer Kepen overvliegen. Aan het einde van de ochtend hoorden we aan de 
ringtafel een Bladkoning roepen. Pas aan het begin van de middag vingen we er twee tegelijk. Eén aan het begin van de 
opstelling in sectie 1, en één helemaal aan de andere kant van het terrein in het laatste net van sectie 4. Later op de 
middag hing er nog een Bladkoning in sectie 5. Ook de Bladkoning is een eersteling voor dit jaar.
De Zwartkoppen zijn de grote afwezigen vandaag. Er is duidelijk sprak van aankomst van Zanglijster en Roodborst. De 
Heggenmussen lijken door getrokken te zijn, evenals de Fitissen.
De Sijs blijft in grote getale aanwezig in het terrein. We vingen er slechts 12.
Wat opviel was dat de Roodborsten in slechte conditie waren. Gewichten van 13 en 14 gram waren geen uitzondering. 
Hopelijk kunnen ze snel opvetten om hun tocht voort te zetten.
We kijken terug op een geslaagde dag.

Niet voor de website:
- Niek Otten is met de avondboot aangekomen om ons te versterken. Daarmee is het veldlab vol, aangezien er ook nog 
twee studenten zijn.

Van tot: Aanwezig:

dinsdag 20 september 2022Nieuw: Nieuw geringde 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 september 2022
Yes, ze zijn er weer...
Het was een prachtige dag vandaag. 
Lekker zonnetje, bijna windstil en een 
aangename temperatuur. De dag be-
gon echter wel fris en hier en daar zat 
er dauw op de netten. De ochtend-
ronde werd, naast de Zwartkop, ge-
domineerd door Zanglijster en Koper-
wiek, waarvan we er een flink aantal 
hebben kunnen bemonsteren in het 
kader van het zoönose-project (One 
Health).
In de eerste twee rondes vingen we 
een Waterral. De eerste van het sei-
zoen. Yes, ze zijn er weer.
De excursie van vandaag werd goed 
bezocht. De deelnemers waren zeer 
enthousiast en we konden ze veel 
verschillende soorten vogels tonen, 
waaronder onze logo-vogel (Bladko-
ning) en een Grote Gele Kwikstaart.
Na de excursie stortte het in. Af en 
toe vingen we nog een paar Sijzen en een verdwaalde Roodborst. De teller eindigde desondanks op bijna 
100 vogels, verspreid over 19 soorten. Niet gek.
Leo, Kees en Niek

Donderdag 22 september 2022
Weinig nieuws onder de zon, maar 
wel in andere samenstelling...
Met hoge verwachtingen begonnen 
we aan de eerste ronde. Het was 
bladstil, maar wel met dauw op de 
netten buiten het bos. Het leverde 
ons een ruim quotum Zwartkoppen 
en ook enkele Waterrallen. Totaal 26 
vogels. Daarna zakte het aantal vo-
gels tamelijk snel weer in en het kab-
belde de gehele dag een beetje door.
In de loop van de ochtend kwamen 
zoals gebruikelijk de laatste dagen de 
Sijzen meer op het lijstje, maar zij 
bleven vandaag schaars met in totaal 
12 stuks. Krentjes in de pap waren 
een Sprinkhaanzanger (1), Putter 
(3), een Goudhaan en een Kleine Ka-
rekiet.
Opmerkelijk weinig Roodborsten 
kwamen op de ringtafel. Dat bleef 
ook in de laatste avondronde zo. Totaal slechts drie stuks. Nog opmerkelijker was het volledig ontbreken 
van de Zanglijster in de eerste rondes, die de dag daarvoor juist prominent aanwezig waren.
In het berkengedeelte van sectie 5 waren voortdurend vogels zicht- en hoorbaar aanwezig maar we vin-
gen er vandaag opmerkelijk weinig van. In de namiddag riep er een Bladkoning aldaar, maar ook die 
verdween zonder verblijf in de netten.
Roofvogels ontbraken op een enkele Sperwer na vandaag geheel in het beeld. Ook andere zichtbare 
trekbewegingen ontbraken.
Leo, Kees en Niek

Dagvangst van 21 09 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Bladkoning 1 1
Gekraagde Roodstaart 1 1
Grote Bonte Specht 1 1
Grote Gele Kwikstaart 1 1
Heggenmus 5 5
Kleine Barmsijs 1 1

Kleine Karekiet 1 1
Koolmees 3 3
Koperwiek 2 2
Pimpelmees 3 3
Putter 1 1
Roodborst 36 9
Sijs 23 23
Tjiftjaf 43 7

Vink 11 2
Waterral 2 2
Winterkoning 3 3
Zanglijster 213 15

Zwartkop 16 16

Totaal: 84 13

Aantal soorten: 19

Dagverslag

97

07:30 20:00 Leo, Niek & Kees

Yes, ze zijn er weer ……

Het was een prachtige dag vandaag. Lekker zonnetje, bijna windstil en een aangename temperatuur. De dag begon 
echter wel fris en hier en daar zat er dauw op de netten.
De ochtendronde werd, naast de Zwartkop, gedomineerd door Zanglijster en Koperwiek, waarvan we er een flink aantal 
hebben kunnen bemonsteren in het kader van het Zoönose-project (One Health).
In de eerste twee rondes vingen we een Waterral. De eersten van het seizoen. Yes, ze zijn er weer.
De excursie van vandaag werd goed bezocht. De deelnemers waren zeer enthousiast en we konden ze veel verschillende 
soorten vogels tonen, waaronder onze logo-vogel (Bladkoning) en een Grote Gele Kwikstaart.
Na de excursie stortte het in. Af en toe vingen we nog een paar Sijzen en een verdwaalde Roodborst. De teller eindigde 
desondanks op bijna 100 vogels, verspreid over 19 soorten. Niet gek.

Niet voor de website:
- De excursie werd bezocht door 13 volwassenen. In totaal is € 110,- achtergelaten en 1 persoon zou thuis geld 
overmaken.
- Kooi 8 is geplaatst en vangklaar. Alleen dienen de wieken nog verlengd te worden. We komen nog een opvangkooitje 
tekort (voor kooi 5), dus die zal nog gemaakt moeten worden van het aanwezige gaas. Vorig jaar hadden we aan één kooi 
(ik meen kooi 8) slechts één opvangkooitje. De kooien zijn nu dusdanig geplaatst dat beide opvangkooitjes vanaf het pad 
goed zichtbaar zijn.

Van tot: Aanwezig:

donderdag 22 september 2022Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

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

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 22 09 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Goudhaan 1 1
Heggenmus 1 1
Kleine Karekiet 1 1
Koolmees 21 3
Koperwiek 1 1
Merel 1 1

Pimpelmees 21 3
Putter 3 3
Roodborst 24 6
Sijs 12 12
Sprinkhaanzanger 1 1
Staartmees 1 1
Tjiftjaf 21 3
Vink 2 2

Waterral 5 5
Winterkoning 1 1
Zanglijster 11 2
Zwartkop 136 37

Totaal: 72 12

Aantal soorten: 18

Dagverslag

84

07:30 20:15 Leo, Niek & Kees

Weinig nieuws onder de zon, maar wel in andere samenstelling …...

Met hoge verwachtingen begonnen we aan de eerste ronde. Het was bladstil, maar wel met dauw op de netten buiten het 
bos. Het leverde ons een ruim quotum zwartkoppen en ook enkele waterrallen in de nieuwe kooitjes. Totaal 26 vogels. 
Daarna zakte het aantal vogels tamelijk snel weer in en het kabbelde de gehele dag een beetje door. In de loop van de 
ochtend kwamen zoals gebruikelijk de laatste dagen de sijsjes meer op het lijstje, maar zij bleven vandaag schaars met in 
totaal 12 stuks. Krentjes in de pap waren een sprinkhaanzanger (1), putter (3) , een goudhaan en een kleine kar.
Opmerkelijk weinig roodborsten kwamen op de ringtafel. Dat bleef ook in de laatste avondronde zo. Totaal slechts 3 
stuks. Nog opmerkelijker was het volledig ontbreken van de Zanglijster in de eerste rondes die de dag daarvoor juist 
prominent aanwezig waren.
In het berkengedeelte van sectie 5 waren voortdurend vogels zicht- en hoorbaar aanwezig maar we vingen er vandaag 
opmerkelijk weinig van. In de namiddag zong er een bladkoning aldaar, maar ook die verdween zonder verblijf in de 
netten.
Roofvogels ontbraken op een enkel sperwer na vandaag geheel in het beeld. Ook andere zichtbare trekbewegingen 
ontbraken .

Niet voor de website: rallengeluid volgens protocol. We bouwden de rallenkooi bij sectie 8 af inclusief de wingen en de zo 
succesvolle klapkooitjes. Van de vijf vandaag gevangen rallen hing er een in het net en de andere vier zaten in een van 
de klapkooitjes.

Van tot: Aanwezig:

donderdag 22 september 2022Nieuw: Nieuw geringde 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 23 september 2022
Lekker genieten...
Vanochtend vroeg was het mooi weer. 
Weinig wind, geen dauw op de net-
ten, niet te koud en bewolkt. Prima 
vangcondities. En dat bleef zo tot ca. 
15:30 uur, toen het gestaag licht be-
gon te regenen/miezeren. Dat hield 
aan tot het donker.
De eerste ronde was de Zwartkop 
veruit favoriet. In tegenstelling tot 
andere dagen bleven we de Zwartkop 
gedurende de dag doorvangen. Op-
nieuw mochten we een Bladkoning op 
de ringtafel krijgen. Wat een prachti-
ge, maar bovenal kleine beestjes zijn 
dat toch.
Leuk was de vangst van een jonge 
Putter, aan de snorharen en de vorm 
en hoeveelheid rood op de wangen 
overduidelijk een vrouw.
De Grote Bonte Specht maakte indruk op de aanwezige studenten door flink en tot bloedens toe in te 
hakken op onze handen.

Vermeldenswaard is dat in de hoek van sectie 5 
opnieuw de gehele dag behoorlijke aantallen vogels 
(Zwartkoppen, Tjiftjaffen, Sijzen, Putters, Kneuen, 
Staartmezen) aanwezig waren. Niet dat we klagen, 
maar in verhouding tot het aantal aldaar rondvlie-
gende vogels hebben we relatief weinig gevangen.
Tussen de gevangen Waterrallen bevond zich nog 
een exemplaar met duidelijke sporen van het 
jeugdkleed. Zoiets hadden we nog niet eerder in 
onze handen gehad.
De dag kabbelde rustig door met elke ronde wel 
een paar vogels. We hebben geen enkele nulronde 
gehad, behalve dan tijdens de regen en miezer.
Voorzichtig aan beginnen we onze spullen al bijeen 
te vergaren en in te pakken, want morgenochtend 
komt de nieuwe ploeg. We wensen hen veel succes 
en plezier. Wij hebben in ieder geval genoten van 
onze twee vangweken.
Leo, Kees en Niek

Dagvangst van 23 09 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Bladkoning 1 1
Grote Bonte Specht 1 1
Heggenmus 1 1
Koolmees 4 4
Merel 1 1
Pimpelmees 44 8

Putter 1 1
Roodborst 22 4
Sijs 412 16
Staartmees 13 4
Tjiftjaf 73 10
Vink 13 4
Waterral 7 7
Winterkoning 3 3

Zanglijster 2 2
Zwartkop 261 63

Totaal: 106 24

Aantal soorten: 16

Dagverslag

130

07:45 20:15 Leo (met de middagboot vertrokken), Niek & Kees

Lekker genieten ……..

Vanochtend vroeg was het mooi weer. Weinig wind, geen dauw op de netten, niet te koud en bewolkt. Prima 
vangcondities. En dat bleef zo tot een uur of half vier, toen het gestaag licht begon te regenen / miezeren. Dat hield aan 
tot het donker.
De eerste ronde was de Zwartkop veruit favoriet. In tegenstelling tot andere dagen bleven we de Zwartkop gedurende de 
dag doorvangen. Opnieuw mochten we een Bladkoning op de ringtafel krijgen. Wat een prachtige, maar bovenal kleine 
beestjes zijn dat toch. Leuk was de vangst van een jonge Putter, aan de snorharen en de vorm en hoeveelheid rood op 
de wangen overduidelijk een vrouw. De Grote Bonte Specht maakte indruk op de aanwezige studenten door flink en tot 
bloedens toe in te hakken op onze handen ☹.
Vermeldenswaard is dat in de hoek van sectie 5 opnieuw de gehele dag behoorlijke aantallen vogels (Zwartkoppen, 
Tjiftjaffen, Sijzen, Putters, Kneuen, Staartmezen) aanwezig waren. Niet dat we klagen, maar in verhouding tot het aantal 
aldaar rondvliegende vogels hebben we relatief weinig gevangen.
Tussen de gevangen Waterrallen bevond zich nog een exemplaar met duidelijke sporen van het jeugdkleed. Zoiets 
hadden we nog niet eerder in onze handen gehad.
De dag kabbelde rustig door met elke ronde wel een paar vogels. We hebben geen enkele nulronde gehad, behalve dan 
tijdens de regen en miezer.
Voorzichtig aan beginnen we onze spullen al bijeen te vergaren en in te pakken, want morgenochtend komt de nieuwe 
ploeg. We wensen hen veel succes en plezier. Wij hebben in ieder geval genoten van onze 2 vangweken.

Niet voor de website:
- De powerknop van de minidiscspeler (de onderste voor het rallengeluid) begint kuren te vertonen. Soms blijft hij hangen, 
en soms valt de power weg wanneer je de play-knop indrukt.
- Leo en Emmie zijn in verband met verplichtingen op de vaste wal met de middagboot vertrokken.

Van tot: Aanwezig:

vrijdag 23 september 2022Nieuw: Nieuw geringde 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 24 september 2022
Wisseldag met wisselend beeld
Net zoals het weer lieten de controle-
rondes ook een wisselend beeld zien. 
Na de regen van afgelopen nacht be-
gon de dag bewolkt maar wel droog. 
In de loop van de dag kwamen er 
zelfs perioden met zon. De wind trok 
aan het eind van de middag stevig 
aan.
De vogels kwamen met horten en 
stoten langs de ringtafel. Bij de over-
dracht staat de teller op 35. Gezien 
het weerbeeld geen gek aantal. Er 
vliegt wel een grote groep Sijzen 
rond. Halverwege de middag zat 
daarvan een heel aantal in hijsnet X.
Er zijn ook veel Staartmezen maar 
die laten zich nog niet verschalken. 
De soort van de dag was echter Roodborst. Met 33 stuks droeg deze goed bij aan ons dagtotaal van 93. 
Al met al, een mooi begin van onze vangweek.
Groeten, Symen en Wim

Zondag 25 september 2022
Een prachtige najaarsdag
Het eiland zit vol Roodborsten. Deze 
soort maakt dan ook de hoofdmoot 
uit van de vangsten. Van de 160 vo-
gels die de ringtafel passeerden wa-
ren er meer dan de helft Roodborst. 
Grappig was dat de eerste soort van 
de dag ook de laatste was: Bladko-
ning. Tussendoor ringden we nog een 
exemplaar. Verder vliegen er nog 
steeds behoorlijk wat Sijzen en Zang-
lijsters rond. Ook een paar Kleine 
Barmsijzen kregen een ring.
De Waterrallen van vandaag vingen 
we allemaal in de eerste ronde. In de 
avondschemering scheerde weer een 
Houtsnip over de netten.
De branding is tijdens het tikken van 
dit verslag goed hoorbaar. We zijn in 
afwachting van waarschijnlijk een on-

Dagvangst van 24 09 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Bladkoning 1 1
Fitis 1 1
Goudhaan 3 3
Heggenmus 2 2
Kleine Karekiet 1 1
Koolmees 11 2

Koperwiek 2 2
Merel 1 1
Pimpelmees 11 2
Roodborst 330 33
Sijs 414 18
Staartmees 1 1
Tjiftjaf 43 7
Vuurgoudhaan 1 1

Waterral 4 4
Zanglijster 27 9
Zwartkop 5 5

Totaal: 76 17

Aantal soorten: 17

Dagverslag

93

07:15 Niek & Kees tot 12.00 uur daarna Wim & Symen

Een wisselend beeld.

Net zoals het weer lieten de controlerondes ook een wisselend beeld zien.
Na de regen van afgelopen nacht begon de dag bewolkt maar wel droog. In de loop van de dag kwamen er zelfs perioden 
met zon. De wind trok aan het eind van de middag stevig aan.
De vogels kwamen met horten en stoten langs de ringtafel. Bij de overdracht staat de teller op 35. Gezien het weerbeeld 
geen gek aantal. 
Er vliegt wel een grote groep Sijsen rond. Halverwege de middag zat daar een heel deel van in hijsnet X. Er zijn ook veel 
Staartmezen maar die laten zich nog niet verschalken.
De soort van de dag was echter Roodborst. Met 33 stuks droeg deze goed bij aan ons dagtotaal van 93.
Al met al, een mooi begin van onze vangweek.

Groeten,
Symen en Wim

Van tot: Aanwezig:

zondag 25 september 2022Nieuw: Nieuw geringde 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 09 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Bladkoning 3 3
Boomkruiper 1 1
Goudhaan 10 10
Grote Bonte Specht 1 1
Heggenmus 5 5
Keep 1 1

Kleine Barmsijs 3 3
Koolmees 1 1
Merel 11 2
Pimpelmees 22 4
Roodborst 1074 84
Sijs 317 20
Tjiftjaf 23 5
Vink 13 4

Waterral 2 2
Winterkoning 21 3
Zanglijster 9 9
Zwartkop 2 2

Totaal: 138 22

Aantal soorten: 18

Dagverslag

160

07:45 Symen & Wim

Een prachtige najaarsdag In Het Groene Glop.

Het eiland zit vol Roodborsten. Deze soort maakt dan ook de hoofdmoot uit van de vangsten. Van de 160 vogels die de 
ringtafel passeerden waren er meer dan de helft Roodborst.
Grappig was dat de eerste soort van de dag ook de laatste was, Bladkoning. Tussendoor ringden we nog een exemplaar. 
Verder vliegen er nog steeds behoorlijk wat Sijsen en Zanglijsters rond.
De Waterrallen van vandaag vingen we allemaal in de eerste ronde. In de avondschemering scheerde weer een Houtsnip 
over de netten. 
De branding is tijdens het tikken van dit verslag goed hoorbaar. We zijn in afwachting van waarschijnlijk een onrustige 
nacht en hopen dat we morgen niet te veel nattigheid over ons heen krijgen.

Groeten,

Symen en Wim

Van tot: Aanwezig:

zondag 25 september 2022Nieuw: Nieuw geringde 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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rustige nacht en hopen dat we morgen niet te veel nattigheid over ons heen krijgen.
Groeten, Symen en Wim

Maandag 26 september 2022
Zoals gewoonlijk is het weerbeeld op 
’t eiland anders dan op de vaste wal. 
Het heeft vannacht geregend en pre-
cies bij het licht worden werd het 
droog. Tegen alle verwachtingen in 

van de weerprofeten bleef het droog tot 14:00 uur. In het begin van de middag hadden we een paar 
buitjes met af en toe zon. Er stond een groot deel van de dag een stevige wind. De vangsten waren dan 
ook minimaal maar dat was niet erg na de mooie vangdag van gisteren.
We hebben de ochtend besteed aan het vangklaar maken van de laatste rallenkooien waardoor we nu 
helemaal klaar zijn voor de najaarstrek van deze soort.
De spreekwoordelijke avondpiek viel letterlijk in het water. Precies tegen de schemering trokken er een 
paar buitjes over. We hoopten nog een paar boven het Glop foeragerende Boerenzwaluwen te vangen 
maar die kozen rap het hazenpad toen een Sperwer aan het firmament verscheen.
De teller kwam vandaag niet verder 
dan 27 stuks, waaronder dan wel een 
Keep. Morgen weer een nieuwe dag 
met naar we hopen niet te veel buien.
Groeten, Symen en Wim

Dinsdag 27 september 2022
Wederom wisselvallig weer met ma-
tige vangsten
We hebben vandaag goed kunnen 
werken aan de conditie. Vanwege de 
buiigheid hebben we veel extra rond-
jes gelopen. De vogels hadden er ook 
vandaag geen zin in en ik geef ze 
geen ongelijk met het herfstweer van 
vandaag. Het soortenpalet werd dan 
ook overheerst door echte najaars-
soorten zoals Koperwiek, Zanglijster 

Dagvangst van 27 09 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Goudhaan 13 4
Groenling 1 1
Heggenmus 1 1
Kleine Karekiet 1 1
Koolmees 1 1
Koperwiek 4 4

Roodborst 19 10
Sijs 1 1
Tjiftjaf 52 7
Waterral 1 1
Winterkoning 1 1
Zanglijster 6 6
Zwarte Roodstaart 1 1
Zwartkop 1 1

Totaal: 30 10

Aantal soorten: 14

Dagverslag

40

07:30 20:00 Symen en Wim

Wederom wisselvallig weer met matige vangsten.

We hebben vandaag goed kunnen werken aan de conditie. Vanwege de buiigheid hebben we veel extra rondjes gelopen.
De vogels hadden er ook vandaag geen zin in en ik geef ze geen ongelijk met het herfstweer van vandaag.
Het soortenpallet werd dan ook overheerst door echte najaarssoorten zoals Koperwiek, Zanglijster en Roodborst.
We hebben daardoor uitgebreid de tijd gehad om een aantal soorten goed te kunnen bekijken die we niet elke week in 
handen krijg zoals Zwarte Roodstaart en Groenling.
We hopen op wat rustiger weer voor de rest van de week.

Groeten,

Wim & Symen

Van tot: Aanwezig:

dinsdag 27 september 2022Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

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

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 26 09 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Heggenmus 1 1
Keep 1 1
Koolmees 1 1
Koperwiek 2 2
Pimpelmees 1 1
Roodborst 28 10

Waterral 1 1
Zanglijster 16 7
Zwartkop 3 3

Totaal: 21 6

Aantal soorten: 9

Dagverslag

27

07:15 20:00 Symen & Wim

Wind, buien maar ook zon op Schier.

Zoals gewoonlijk is het weerbeeld op 't eiland anders dan op de vaste wal. Het heeft vanacht geregend en precies bij het 
licht worden werd het droog. Tegen alle verwachtingen in van de weerprofeten bleef het droog tot 14.00 uur. In het begin 
van de middag hadden we een paar buitjes met af en toe zon.
Er stond een groot deel van de dag een stevige wind. De vangsten waren dan ook minimaal maar dat was niet erg na de 
mooie vangdag van gisteren. We hebben de ochtend besteed aan het vangklaar maken van de laatste rallenkooien 
waardoor we nu helemaal klaar zijn voor de najaarstrek van deze soort.
De spreekwoordelijke avondpiek viel letterlijk in het water. Precies tegen de schemering trokken er een paar buitjes over. 
We hoopten nog een paar boven het Glop fouragerende Boerenzwaluwen te vangen maar die kozen rap het hazenpad 
toen een Sperwer aan het firmament verscheen.
De teller kwam vandaag niet verder dan 27 stuks. Morgen weer een nieuwe dag met naar we hopen niet te veel buien.

Groeten van Symen en Wim

Van tot: Aanwezig:

maandag 26 september 2022Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

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

Totaal:alle vangsten van deze soort
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en Roodborst. We hebben daardoor uitgebreid de tijd gehad om een aantal soorten goed te kunnen be-
kijken die we niet elke week in handen krijg zoals Zwarte Roodstaart en Groenling. We hopen op wat 
rustiger weer voor de rest van de week.
Groeten, Symen en Wim

Woensdag 28 september 2022
Het keutelt door
Van de voorspelde week met veel 
neerslag en harde wind komt niet 
veel terecht. De wind is matig en de 
buien sporadisch en dan vaak ook 
nog ’s nachts, gelukkig maar. Van-
daag was het doodrustig weer en ook 
met de vogels was dat zo. Windkracht 
0 en prachtige vergezichten met ma-
gistrale wolkenpartijen zijn ons deel 
en na de gebruikelijke ochtenddrukte 
wordt het al snel rustiger.
Van de Roodborst en de Waterral wor-
den er meer dan vijf gevangen, van 
de Koolmees en de Zanglijster twee. 
Alle andere vogelsoorten zijn in hun 
‘alleenigje’. Het aantal terugvangsten 
is ook best hoog dus er lijkt aankomst 
noch vertrek te zijn. Alle terugvang-
sten zijn van recent geringde vogels. 
De leukste is een Pimpelmees die eind juni als uitgevlogen jong werd geringd en daarna nog achtmaal 
door vier andere ringers werd gevangen in augustus en september, steeds als jonge vogel (gelukkig 
maar).
Er kwam toch nog een ongeringde Roodborst bij, alsook een terugvangst. Daardoor heeft de Roodborst 
vandaag gewonnen!
Groet, Wim, Symen, Ardie en André Duiven

Donderdag 29 september 2022
Een mooie najaarsdag met weer een 
gevarieerd vogelpalet
We kunnen terugkijken op een mooie 
vangdag die voor een deel van de 
ploeg op het wad begon. Wim kwam 
bij het ochtendkrieken van de kwel-
der om samen met Ardie de dag te 
starten. Symen en Irene kwamen 
rond lunchtijd weer aan op het Glop. 
Overdag werd er door de wadploeg in 
etappes geslapen. Ardie was de con-
stante factor vandaag.
Met 80 geringde vogels en negen re-
touren kwam de teller uit op 89. On-
der de controles een Tjiftjaf met een 
Helgoland-ring.
Het soortenpalet kwam overeen met 
wat je nu verwacht aan doortrekkers. Zanglijster (25), Heggenmus (19), Roodborst (14) en Waterral (7) 
als meest prominent aanwezig bij de ringtafel.
Groet, Wim, Symen, Ardie en André D.

Vrijdag 30 september 2022
Bladkoningentijd
Vroeg in de ochtend was het letterlijk bladstil. Helaas begon de wind richting de avond aan te trekken. 
We hebben uit voorzorg in de avond de netten tussen de eikenopslag daarom dichtgedaan.

Dagvangst van 28 09 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Heggenmus 1 1
Houtsnip 1 1
Keep 1 1
Kleine Karekiet 1 1
Koolmees 2 2
Merel 1 1
Pimpelmees 21 3
Roodborst 86 14
Sijs 1 1
Staartmees 2 2
Tjiftjaf 1 1
Tuinfluiter 1 1

Vink 1 1
Waterral 5 5
Winterkoning 21 3
Zanglijster 2 2
Zwartkop 1 1

Totaal: 25 16

Aantal soorten: 18

Dagverslag

41

07:30 20:00 Symen, Ardie, Wim, Irene en André D.

Het keutelt door.

Van de voorspelde week met veel neerslag en harde wind komt niet veel terecht. De wind is matig en de buien sporadisch 
en dan vaak ook nog 's nachts, gelukkig maar. Vandaag was het doodrustig weer en ook met de vogels was dat zo. 
Windkracht 0 en prachtige vergezichten met magistrale wolkenpartijen zijn ons deel en na de gebruikelijke ochtenddrukte 
wordt het al snel rustiger.

Van de Roodborst en de Waterral worden er meer dan 5 gevangen, van de Koolmees en de Zanglijster 2. Alle andere 
vogelsoorten zijn in hun alleenigje. Het aantal terugvangsten is ook best hoog dus er lijkt aankomst noch vertrek te zijn. 
Alle terugvangsten zijn van recent geringde vogels. De leukste is een Pimpelmees die eind juni als uitgevlogen jong wordt 
geringd en daarna nog 8 maal door vier andere ringers wordt gevangen in augustus en september, steeds als jonge vogel 
(gelukkig maar).

Er kwam toch nog een ongeringde Roodborst bij, alsook een terugvangst. Daardoor heeft de Roodborst vandaag 
gewonnen!

Groet, Wim, Symen, Ardie en André

Van tot: Aanwezig:

donderdag 29 september 2022Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

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

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 29 09 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Fitis 1 1
Gekraagde Roodstaart 1 1
Heggenmus 219 21
Koperwiek 1 1
Rietgors 1 1
Roodborst 414 18

Sijs 1 1
Tjiftjaf 2 1 3
Vink 2 2
Waterral 7 7
Winterkoning 22 4
Zanglijster 25 25
Zwartkop 4 4

Totaal: 80 8

Aantal soorten: 13

Dagverslag

1 89

07:30 20:00 Wim, Ardie, Symen en Irene

Een mooie najaarsdag met weer een gevarieerd vogelpallet.

We kunnen terugkijken op een mooie vangdag die voor een deel van de ploeg op het wad begon. Wim kwam bij het 
ochtendkrieken van de kwelder om samen met Ardie de dag te starten. Symen en Irene kwamen rond lunchtijd weer aan 
op het Glop. Overdag werd er door de wadploeg in etappes geslapen. Ardie was de constante factor vandaag.

Met 80 geringde vogels en 9 retouren kwam de teller uit op 89. Onder de controles een Tjiftjaf met een Helgoland ring.
Het soortenpallet kwam overeen met wat je nu verwacht aan doortrekkers. Zanglijster (25), Heggenmus (19), Roodborst 
(14) en Waterral (7) als meest prominent aanwezig bij de ringtafel.

Groeten,
Wim, Symen, Ardie en Irene

Van tot: Aanwezig:

vrijdag 30 september 2022Nieuw: Nieuw geringde 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 krenten in de pap waren vandaag een Tai-
gaboomkruiper, een Gekraagde Roodstaart en 
twee Bladkoningen.
Verder heeft Barbara ons met een bezoek vereerd. 
Collegaringers Judith en Teo hebben ons in de mid-
dag ook nog geassisteerd. In de avondschemering 
ging met nog een goede slotronde de teller door de 
100 heen. We moesten ons nog haasten om voor 
het sluiten van de keuken onze ringweek in het 
dorp af te sluiten.
Groeten, Symen, Ardie en Wim

Dagvangst van 30 09 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Bladkoning 2 2
Fitis 1 1
Gekraagde Roodstaart 1 1
Goudhaan 1 1
Heggenmus 7 7
Keep 1 1

Kleine Karekiet 1 1
Koolmees 11 2
Koperwiek 6 6
Roodborst 338 41
Sijs 5 5
Taigaboomkruiper 1 1
Tjiftjaf 11 2
Vink 2 2

Waterral 2 2
Winterkoning 2 2
Zanglijster 24 24
Zwartkop 6 6

Totaal: 100 7

Aantal soorten: 18

Dagverslag

107

07:45 20:00 Ardie, Irene, Wim en Symen

Bladkoningentijd.

Vroeg in de ochtend was het letterlijk bladstil. Helaas begon de wind richting de avond aan te trekken. We hebben uit 
voorzorg in de avond de netten tussen de eiken daarom dichtgedaan.
De krenten in de pap waren vandaag een Taigaboomkruiper en een tweetal Bladkoningen.
Verder heeft Barbara ons meet een bazioek vereerd. Collegaringer Judith en Theo hebben ons in de middag ook nog 
geassisteerd.

In de avondschemering ging met nog een goede slotronde de teller door de 100 heen. We moesten ons nog haasten om 
voor het sluiten van de keuken onze ringweek in het dorp af te sluiten.

Groeten,
Symen, Ardie en Wim

Van tot: Aanwezig:

vrijdag 30 september 2022Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

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

Totaal:alle vangsten van deze soort
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Week 40

Zaterdag 1 oktober 2022
Voor de storm uit
Wegens aangekondigd vuig weer met 
harde wind(stoten) en karige bezet-
ting zijn de netten om 11:30 uur ge-
sloten. Maandag weer verder. In de 
ochtend toch nog 36 vogels ver-
schalkt.
Roodborst, Zanglijster en Waterral 
vormden de hoofdmoot. Op het eiland 
zijn aanwezig: Klapekster, Blauw-
staart, Sperwergrasmus en Bosgors. 
Dat biedt kansen!!
Wim, Symen en André D.

Zondag 2 oktober 2022
Netten dicht

Maandag 3 oktober 2022
Na een dag rusten...
… is het goed vangen. De eerste ron-
de was met 25 vogels meteen de vet-
ste en de rest van de dag telde ’s 
middags slechts één nulronde.
Met 11 nieuw geringde vogels en één 
terugvangst staat de Sijs aan kop. Er 
vliegen zo her en der wat groepjes 
rond waarvan een groepje van zes 
zich in hijsnet X liet verschalken. Van 
een aantal soorten (Heggenmus, 
Zanglijster, Koperwiek, Roodborst en 
Vink) nog aardig bij elkaar gesprok-
keld. Een enkele Kleine Barmsijs en 
Tjiftjaf waren interessant.
Een derde van de vogels was reeds 
geringd, vooral veel Roodborsten en 
wat minder Heggenmussen. Het spectaculaire nieuws kwam van buiten het Groene Glop. Er verblijft op 
het eiland al enige tijd een scala aan zeldzaamheden: Blauwstaart, Sperwergrasmus en Bosgors. Van-
daag werd er ook een Koereiger en een zingende Cetti’s Zanger gemeld, maar dat bleek naderhand een 
invoerfout op Waarneming.nl te zijn. 
Met name de laatste soort zouden we 
héééééél graag in het Groene Glop in 
de netten aantreffen en die andere 
zijn natuurlijk ook leuk.
Rond de ringtafel was een aantal ma-
len de Bladkoning te horen.
Kees O., Ardie en André D.

Dinsdag 4 oktober 2022
Invasieve mestkevers...
Het eerste rondje telde meer mestke-
vers dan vogels helaas. Het rustige 
weer van gisteren en vannacht is er 
waarschijnlijk de oorzaak van dat er 
sprake is van enige wegtrek. Het to-
taal van het eerste rondje van giste-
ren (25) haalde we vandaag pas met 

Dagvangst van 04 10 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Heggenmus 11 2
Keep 2 2
Kleine Barmsijs 1 1
Koolmees 2 2
Koperwiek 1 1
Merel 1 1

Pimpelmees 41 5
Roodborst 13 4
Sijs 317 20
Staartmees 27 9
Vink 6 6
Waterral 6 6
Winterkoning 21 3
Zwartkop 7 7

Totaal: 54 15

Aantal soorten: 14

Dagverslag

69

07:45 21:30 Ardie, Kees en André D.

Invasieve Mestkevers.

Het eerste rondje telde meer Mestkevers dan vogels helaas. Het rustige weer van gisteren en vannacht is er 
waarschijnlikjk de oorzaak van dat er sprakee is van enige wegtrek. Het totaal van het eerste rondje van gisteren (25) 
haalde we vandaag pas met de tweede ronde en daarna bleef het sprokkelen.

Wat betreft de vangkansen voor onze eerste Cetti's Zanger hebben we slecht nieuws. De melding van gisteren bleek op 
een invoerfout te berusten.

De rest van de dag bracht ieder rondje wel iets, dus geen nulrondjes. Dankzij een redelijk aantal Sijsjes en een familie 
Staartmees, samen met een redelijki aantal Zwartkop, Vink en Waterral kwam het totaal toch noch uit op bijna 60 vogels, 
waarvan een vijftiental terugvangsten. Twee Kepen en een tweede Kleine Barmsijs waren de smaakmakers.

Van tot: Aanwezig:

woensdag 5 oktober 2022Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

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

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 03 10 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Heggenmus 56 11
Kleine Barmsijs 1 1
Koperwiek 7 7
Pimpelmees 41 5
Roodborst 95 14
Sijs 111 12

Staartmees 1 1
Tjiftjaf 21 3
Vink 7 7
Waterral 3 3
Winterkoning 23 5
Zanglijster 5 5
Zwartkop 4 4

Totaal: 54 24

Aantal soorten: 13

Dagverslag

78

07:30 20:15 Kees, Ardie en André

Na een dag rusten….

Is het goed vangen. De eerste ronde was met 25 vogels meteen de vetste en de rest van de dag telde 's middags slechts 
één nulronde.

Met 11 nieuw geringde en één terugvangst staat de Sijs aan kop. Er vliegen zo her en der wat groepjes rond waarvan een 
groepje van zes zich in hijsnet X liet verschalken.  Van een aantal soorten (Heggenmus, Zanglijster, Koperwiek, 
Roodborst en Vink) nog aardig bij elkaar gesprokkeld. Een enkele Kleine Barmsijs en Tjiftjaf waren intressant. 

Een derde van de vogels was reeds geringd, vooral veel Roodborsten en wat minder Heggenmussen. Het spectaculaire 
nieuws kwam van buiten het Groene Glop. Er verblijft op het eiland al enige tijd een scale aan zeldzamigheden: 
Blauwstaart, Sperwergrasmus en Bosgors. Vandaag werd er ook een Koereiger en een zingende Cetti's zanger gemeld. 
Met name de laatste soort zouden we héééééél graag in het Groene Glop in de netten aantreffen en die andere zijn 
natuurlijk ook leuk.

Rond de ringtafel was een aantal malen de Bladkoning te horen.

Van tot: Aanwezig:

maandag 3 oktober 2022Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

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

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 01 10 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Fluiter 1 1
Gekraagde Roodstaart 1 1
Heggenmus 1 1
Keep 1 1
Kleine Karekiet 2 2
Koolmees 1 1

Koperwiek 1 1
Roodborst 6 6
Sijs 2 2
Vink 1 1
Waterral 6 6
Winterkoning 1 1
Zanglijster 28 10
Zwartkop 2 2

Totaal: 33 3

Aantal soorten: 14

Dagverslag

36

07:30 11:30 Wim, Symen André D.

Voor de storm uit.

Wegens aangekondigd vuig weer met harde wind(stoten) en karige bezetting zijn de netten om 11:30 uur gesloten. 
Maandag weer verder. In de ochtend toch nog 36 vogels verschalkt. Roodborst, Zanglijster en Waterral vormden de 
hoofdmoot. Op het eiland zijn aanwezig: Klapekster, Blauwstaart, Sperwergrasmus en Bosgors. Dat biedt kansen!!!!!!!!!

Van tot: Aanwezig:

maandag 3 oktober 2022Nieuw: Nieuw geringde 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 tweede ronde en daarna bleef het sprokkelen.
Wat betreft de vangkansen voor onze eerste Cetti’s Zanger hebben we slecht nieuws. De melding van 
gisteren bleek op een invoerfout te berusten.
De rest van de dag bracht ieder rondje wel iets, dus geen nulrondjes.
Dankzij een redelijk aantal Sijzen en een familie Staartmees, samen met een redelijk aantal Zwartkop, 
Vink en Waterral kwam het totaal toch noch uit op bijna 60 vogels, waarvan een vijftiental terugvang-
sten.
Twee Kepen en een tweede Kleine Barmsijs waren de smaakmakers.
Kees O., Ardie en André D.

Woensdag 5 oktober 2022
Winderig dagje
Aanvankelijk leken de weersvoorspel-
lingen een mooie nazomerweek ver-
moeden. Al snel bleek dat voorspel-
lingen niet meer zijn dan dat en 
hadden we in deze ‘nazomerse week’ 
te maken met felle buien op zaterdag 
en aansluitend een klein stormpje. Na 
een rustige maandag bleek het giste-
ren dan toch weer te gaan waaien en 
vandaag hebben we in fases een flink 
deel van de netten gesloten wegens 
harde wind en daarmee gepaard 
gaande ongein in de netten zoals bla-
deren en nog veel vervelender elzen-
proppen. Vannacht waait het nog har-
der dus dichte netten is het best.
Ondanks dat hebben we toch nog een redelijk aantal vogels weten te vangen met Sijs, Waterral en 
Zwartkop als de meest talrijke.
In de laatste netten van sectie 5 hadden we in de middag een aantal malen een Hoornaar zitten. Die zag 
je ook overvliegen, dus blijkbaar zit daar ergens een nest.
Met twee Zanglijsters en een Koperwiek kwamen we exact op 50 vogels uit.
Kees O., Ardie en André D.

Donderdag 6 oktober 2022
Het blijft waaien
Over vandaag valt niet veel te vertel-
len. Je zou bijna zeggen ‘maak het 
verhaal af en kleur zelf de plaatjes’!
Het is de hele dag blijven waaien en 
we hebben iets minder gevangen dan 
gisteren. 

Een geringde Waterral van elders en een Gekraagde Rood-
staart.
Kees O., Ardie en André D.

Dagvangst van 05 10 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Keep 1 1
Kleine Barmsijs 3 3
Koperwiek 3 3
Merel 1 1
Pimpelmees 1 1
Roodborst 12 3

Sijs 38 11
Vink 4 4
Waterral 9 9
Zanglijster 5 5
Zwartkop 9 9

Totaal: 45 5

Aantal soorten: 11

Dagverslag

50

07:15 19:33 Ardie, Kees en André D.

Winderig dagje

Aanvankelijk leken de weersvoorspellingen een mooie nazomerweek vermoeden. Al snel bleek dat voorspellingen niet 
meer zijn dan dat en hadden we in deze "nazomerse week" te maken met felle buien op zaterdag en aansluitend een 
kleine stormpje. Na een rustige maandag bleek het gisteren dan toch weer te gaan waaien en vandaag hebben we in 
fases een flink deel van de netten gesloten wegens harde wind en daarmee gepaard gaande ongein in de netten zoals 
bladeren en nog veel vervelender elzenproppen. Vannacht waait het nog harder dus dichte netten is het best.

Ondanks dat hebben we toch nog een redelijk aantal vogels weten te vangen met Sijs, Waterral en Zwartkop als de 
meest talrijkste. In de laatste netten van sectie 5 hadden we in de middag een aantal malen een Hoornaar zitten. Die zag 
je ook overvliegen, dus blijkbaar zit daar ergens een nest. Met twee Zanglijsters en een Koperwiek kwamen we exact op 
50 vogels uit.

Van tot: Aanwezig:

woensdag 5 oktober 2022Nieuw: Nieuw geringde 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 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Gekraagde Roodstaart 1 1
Koperwiek 14 5
Merel 1 1
Pimpelmees 2 2
Roodborst 41 5
Sijs 37 10

Staartmees 1 1
Tjiftjaf 1 1
Vink 1 1
Waterral 5 1 6
Zwartkop 10 10

Totaal: 30 12

Aantal soorten: 11

Dagverslag

1 43

07:18 19:32 Kees en André D, Ardie

Het blijft waaien.

Over vandaag valt niet veel te vertellen. Je zou bijna zeggen "maak het verhaal af en kleur zelf de plaatjes"! Het is de 
hele dag blijven waaien en we hebben iets minder gevangen dan gisteren. Een geringde Waterral van elders en een 
Gekraagde Roodstaart.

Van tot: Aanwezig:

donderdag 6 oktober 2022Nieuw: Nieuw geringde 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 oktober 2022
We hebben de stijgende lijn weer te 
pakken!
En hoe! Het waaide wat minder en de 
eerste rondjes waren goed. Na de 
middag werd het al minder. Na een 
rondje van zeven om 11:00 uur hin-
gen er om 12:00 slechts twee vogels 
in de netten. Maar één daarvan was 
wel een Blauwstaart, een eerste- 
kalenderjaar vrouwtje! De eerste 
zeld zaamheid van het seizoen.

De magere rondjes en zelfs een nulrondje om 16:30 uur deden 
vermoeden dat het dagtotaal aan de lage kant zou blijven, maar 
de namiddagrondjes leverden nog 20 vogels op. Het dagtotaal 
nam zo met 60% toe ten opzichte van gisteren.
Vandaag veel Sijzen, waarvan een flink reeds door ons geringd. 
Het grotere aantal Zwartkoppen zou een naderend piekje kunnen 
aankondigen en met weer zes nieuwe Waterrallen gaan we ook 
een goed seizoenstotaal tegemoet.
Kees, Ardie en André D.

Week 41

Zaterdag 8 oktober 2022
Natte start van een gevarieerd dagje
De hoofdringers (‘Harry’s’) van deze 
week, Sylvia de Vries en Raymond 
Klaassen, waren al vroeg uit de veren 
om de vroege ochtendboot naar 
Schier te nemen. Ook dochter Annika 
was van de partij.
Ze waren mooi op tijd om met de 
eenzame André Duiven de eerste 
ronde te lopen. Dit leverde onder an-
dere een leuke zwik Waterrallen op. 
Daarna trokken er een aantal felle 
buien over Schiermonnikoog heen 
gepaard met enige donder en blik-
sem.
Na de nattigheid arriveerde de week-
endhulp in de vorm van Judith 
Schmidt en Danny Katerbarg, ringers 
uit het oosten des lands. Judith is 
zeer bekend op het Glop want maakte 
toentertijd deel uit van de vangploeg van onze oud-ringer Henk Luten. Danny is nog in opleiding, en voor 
het eerst op het ringstation. Het is ook zijn eerste herfst als ringer, waardoor hij vandaag zeven (!) 
nieuwe handsoorten kon bijschrijven. Het was dan ook een dag van de variatie, met een mooi palet aan 
herfstvogels. Het was geen dag van de aantallen, maar dat was om op te starten wel prima. We sloten 

Dagvangst van 07 10 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Blauwstaart 1 1
Heggenmus 31 4
Keep 3 3
Kleine Barmsijs 2 2
Koolmees 2 2
Koperwiek 2 2

Merel 2 2
Pimpelmees 31 4
Roodborst 5 5
Sijs 58 13
Tjiftjaf 2 2
Vink 3 3
Waterral 6 6
Winterkoning 1 1

Zanglijster 11 2
Zwartkop 17 17

Totaal: 49 20

Aantal soorten: 16

Dagverslag

69

07:20 19:29 Kees, Ardie en André D.,

We hebben de stijgende lijn weer te pakken!

En hoe! Het waaide wat minder en de eerste rondjes waren goed. Na de middag werd het al minder. Na een rondje van 7 
om 11:00 uur hingen er om 12:00 slechts 2 vogels in de netten. Maar één daarvan was wel een Blauwstaart, een 1kj 
vrouwtje! De eerste zeldzaamheid van het seizoen. De magere rondjes en zelfs een nulrondje om half vijf deden 
vermoeden dat het dagtotaal aan de lage kant zou blijven, maar de namiddagrondjes leverden nog 20 vogels op. Het 
dagtotaal nam zo met 60% toe ten opzichte van gisteren.

Vandaag veel Sijzen, waarvan een flink reeds door ons geringd. Het grotere aantal Zwartkoppen zou een naderend piekje 
kunnen aankondigen en met weer 6 nieuwe Waterrallen gaan we ook een goed seizoenstotaal tegemoet.

Van tot: Aanwezig:

vrijdag 7 oktober 2022Nieuw: Nieuw geringde 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 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Goudhaan 1 1
Heggenmus 2 2
Kleine Barmsijs 1 1
Koolmees 21 1 4
Koperwiek 1 1
Merel 2 2

Pimpelmees 23 5
Roodborst 32 5
Sijs 23 5
Staartmees 2 2
Tjiftjaf 2 2
Vink 2 2
Vuurgoudhaan 1 1
Waterral 18 9

Winterkoning 2 2
Zanglijster 14 5
Zwartkop 4 4

Totaal: 34 18

Aantal soorten: 17

Dagverslag

1 53

08:00 20:00 Raymond Klaassen, Sylvia de Vries, Annika Klaassen, Danny Katerbarg, Judith

Natte start van een gevarieerd dagje

De hoofdringers ("Harrys") van deze week, Sylvia de Vries en Raymond Klaassen, waren al vroeg uit de veren om de 
vroege ochtendboot naar Schier te nemen. Ook dochter Annika was van de partij. Ze waren mooi op tijd om met de 
eenzame Andre Duiven de eerste ronde te lopen. Dit leverde onder andere een leuke zwik Waterrallen op. Daarna 
trokken er een aantal felle buien over Schiermonnikoog heen gepaard met enige donder en bliksem. Na de nattigheid 
arriveerde de weekendhulp in de vorm van Judith Schmidt en Danny Katerbarg, ringers uit het oosten des lands. Judith is 
zeer bekend op het Glop want was toendertijd onderdeel van de vangploeg van Henk Luten. Danny is nog in opleiding, en 
voor het eerst op het ringstation. Het is ook zijn eerste herfst als ringer, waardoor hij vandaag 7 (!) nieuwe handsoorten 
kon bijschrijven. Het was dan ook een dag van de variatie, met een mooi pallet aan herfstvogels. Het was geen dag van 
de aantallen, maar dat was om op te starten wel prima. We sloten de dag desalniettemin boven de 50 exemplaren af.

Morgen een dag zonder regen?

Groet uit het Glop,
Sylvia, Annika, Judith, Danny & Raymond

Van tot: Aanwezig:

zaterdag 8 oktober 2022Nieuw: Nieuw geringde 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 dag desalniettemin boven de 50 exemplaren af.
Morgen een dag zonder regen?
Groet uit het Glop, Sylvia, Annika, Judith, Danny & Raymond

Zondag 9 oktober 2022
Herfst
Het is herfst op het Glop en dat mer-
ken we aan de samenstelling van de 
vangsten. Het zijn lijsters en vinkach-
tigen die de klok slaan.
Regen hebben we vandaag niet ge-
voeld, voor de rest was het een beet-
je een herhaling van zetten met lage 
aantallen maar een gevarieerd palet 
aan soorten.
We vermaakten ons met het kijken 
naar Koperwieken, Zanglijsters, 
Kleine Barmsijzen en Sijzen. Ook 
mezen passeerden de ringtafel.
De excursie werd bezocht door acht 
geïnteresseerde volwassenen. Ze ge-
noten ervan de vogels van dichtbij te 
zien en werden getrakteerd op een 
hele partij Zanglijsters. Het totaal van 
de dag eindigde wederom net boven 
de 50.
Wat betreft de personele bezetting valt te melden dat Annika is afgewisseld door Johan, de vader van 
Sylvia.
Groet vanuit het Glop, Sylvia, Annika, Judith, Danny, Johan en Raymond

Dagvangst van 09 10 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Goudhaan 2 2
Heggenmus 1 1
Kleine Barmsijs 3 3
Koolmees 22 4
Koperwiek 12 12
Merel 2 2

Pimpelmees 11 2
Putter 1 1
Roodborst 41 5
Sijs 4 4
Staartmees 2 1 3
Vink 1 1
Waterral 11 2
Winterkoning 31 4

Zanglijster 18 9
Zwartkop 3 3

Totaal: 40 17

Aantal soorten: 16

Dagverslag

1 58

08:00 20:00 Raymond, Sylvia, Judith, Danny, Annika (deels), Johan (deels)

Herfst

Het is herfst op het Glop en dat merken we aan de samenstelling van de vangsten. Het zijn lijsters en vinkachtigen die de 
klok slaan. Regen hebben we vandaag niet gevoeld, voor de rest was het een beetje een herhaling van zetten met lage 
aantallen maar een gevarieerd pallet aan soorten. We vermaakten ons me het kijken naar Kleine Barmsijzen, Sijzen, 
Koperwieken en Zanglijsters. Ook mezen passeerden de ringtafel. De excursie werd bezocht door 8 geinteresseerde 
volwassenen. Ze genoten van de vogels dichtbij te zien, en werden getrakteerd op een hele partij Zanglijsters toen we 
samen langs de netten liepen. Het totaal van de dag eindigde wederom net boven de 50.

Wat betreft de personele bezetting valt te melden dat Annika is afgewisseld door Johan, de vader van Sylvia.

Groet vanuit het Glop,

Sylvia, Annika, Judith, Danny, Johan en Raymond

Van tot: Aanwezig:

zondag 9 oktober 2022Nieuw: Nieuw geringde 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 10 oktober 2022
Wind naar noordwest
De dag begon rustig met weinig wind. 
Verder waren de netten vrij van dauw. 
Wie er wel waren waren de vogels, 
vooral Zanglijsters en Waterrallen. Er 
was duidelijk wat aankomst geweest 
want ook Roodborst en Zwartkop wa-
ren van de partij. We hadden daar-
mee een vliegende start van 32 vo-
gels.
De vangsten zetten aardig door, tot-
dat rond het middaguur een zwak 
buienfront passeerde. Het buienfront 
verwaaide, maar de motregen erach-

ter bracht de nodige nattigheid. We liepen even de rondjes snel achter elkaar om de vogels droog te 
houden, maar de regen bracht geen extra vogels naar beneden. Na de regen kwam zonneschijn en 
blauwe lucht. En de eerste Bladkoning van onze week, een eerste-kalenderjaar vogel.
Wel was de wind ondertussen gedraaid en toegenomen en daarmee de hoeveelheid blad in de netten. 
Een deel van sectie 7 en 6 lieten we dus dicht, evenals hijsnet Y.

Dagvangst van 10 10 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Bladkoning 1 1
Heggenmus 11 2
Keep 1 1
Koolmees 11 2
Koperwiek 6 6
Merel 6 6

Pimpelmees 1 1
Roodborst 25 7
Sijs 4 4
Staartmees 2 2
Tjiftjaf 1 1
Vink 1 1
Vuurgoudhaan 4 4
Waterral 220 22

Winterkoning 1 1
Zanglijster 11 11
Zwartkop 117 18

Totaal: 80 10

Aantal soorten: 17

Dagverslag

90

08:00 20:00 Sylvia, Raymond, Johan, Judith (deels), Danny (deels), Henk Klaassen (deels)

Wind naar noordwest

De dag begon rustig met weinig wind. Verder waren de netten vrij van dauw. Wie er wel waren waren de vogels, vooral 
Zanglijsters en Waterrallen. Er was duidelijk wat aankomst geweest want ook Roodborst en Zwartkop waren van de partij. 
We hadden daarmee een vliegende start van 32 vogels. De vangsten zetten aardig door, totdat rond het middaguur een 
zwak buienfront passeerde. Het buienfront verwaaide, maar de motregen erachter bracht de nodige nattigheid. We liepen 
even de rondjes snel achter elkaar om de vogels droog te houden, maar de regen bracht geen extra vogels naar 
beneden. Na de regen kwam zonneschijn en blauwe lucht. En de eerste Bladkoning van onze week, een 1kj vogel. Wel 
was de wind ondertussen gedraaid en toegenomen en daarmee de hoeveelheid blad in de netten. Een deel van sectie 7 
en 6 lieten we dus dicht, evenals hijsnet Y.

Ook op het personele vlak waren er wederom veranderingen. Judith en Danny verlieten het eiland met de avondboot. We 
danken hen voor alle hulp! In de middag kwam Henk Klaassen, de vader van Raymond, de gelederen versterken (en zijn 
hijsnetten aan een grondige inspectie onderwerpen). 

De lijst met de aantallen gevangen vogels werd fier aangevoerd door de Waterral. Uiteindelijk waren er 22 vangsten. Met 
een magere eindsprint bestaande uit lijsters wisten we de 90 net aan te tikken.

Groeten van Sylvia en Raymond en hun vaders

Van tot: Aanwezig:

maandag 10 oktober 2022Nieuw: Nieuw geringde 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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Ook op het personele vlak waren er wederom veranderingen. Judith en Danny verlieten het eiland met 
de avondboot. We danken hen voor alle hulp! In de middag kwam Henk Klaassen, de vader van Ray-
mond, de gelederen versterken (en ‘zijn’ hijsnetten aan een grondige inspectie onderwerpen).
De lijst met de aantallen gevangen vogels werd fier aangevoerd door de Waterral. Uiteindelijk waren er 
22 vangsten. Met een magere eindsprint bestaande uit lijsters wisten we de 90 net aan te tikken.
Groeten, Sylvia en Raymond en hun vaders

Dinsdag 11 oktober 2022
Mooie vangdag met Siberische inslag
Het leek er niet op dat er veel aan-
komst was geweest, want de eerste 
ronde leverde slechts 11 vogels op. 
Daaronder wel een ‘bruine braamslui-
per’ die nadere bestudering behoef-
de. Met de boeken erbij werd het 
donkerbruine vermoeden bevestigd 
dat dit een Siberische Braamslui-
per Sylvia althaea blythi betrof! De 
derde voor het ringstation, een echte 
zeldzaamheid. De vogel werd uitge-
breid gefotografeerd, waarmee we 
een heuse fotocollage konden maken. 
De herkenning is gebaseerd op een 
relatief korte tweede handpen (p2) 
waaarvan de top qua hoogte tussen 
p6 en p7 valt. Daarnaast een bruine 
nek, en heel witte buitenste staart-
pennen. Het broedgebied van deze 
zangvogel ligt in Siberië ten oosten 
van de Ob.

De rondjes erna waren behoorlijk vogelrijk, met vooral vinkachti-
gen en mezen. Een mooi palet aan Sijzen, Kleine Barmsijzen, 
Vinken, Kepen, Kool-, Pimpel- en Staartmezen. Daartussen de 
verdwaalde Goudhaan, Vuurgoudhaan en Tjiftjaf.
Niet alleen wij hadden het op deze vogels gemunt, ook een Sper-
wer bezocht het vangterrein. Met een ferme sprint wist Sylvia 
deze uit het net te pakken voordat ’ie er weer uit vloog. Een 
mooie eerste-kalenderjaar vrouw. Voeg daar nog een zwik lijsters 
aan toe en dan zit je ineens weer op de 80+ vogels.
Een Beflijster bezocht zeer kortstondig het net maar had het 
luchtruim alweer verkozen voordat we ook maar in de buurt wa-
ren. Leuker was de vangst van een Winterkoning die al in 2018 
was geringd (toen als eerste-kalenderjaar). Regelmatig terugge-
vangen in 2019 en 2020. In 2021 niet gevangen, en nu duikt hij 
ineens weer op. Terug van weggeweest.

Dagvangst van 11 10 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Goudhaan 1 1
Heggenmus 2 2
Keep 2 2
Kerkuil 1 1
Kleine Barmsijs 4 4
Koolmees 12 3

Koperwiek 6 6
Merel 4 4
Pimpelmees 35 8
Roodborst 21 3
Siberische Braamsluiper 1 1
Sijs 413 17
Sperwer 1 1
Staartmees 9 9

Tjiftjaf 1 1
Vink 3 3
Vuurgoudhaan 1 1
Waterral 28 10

Winterkoning 4 4
Zanglijster 2 3
Zwartkop 12 3

Totaal: 60 26

Aantal soorten: 21

Dagverslag

87

08:00 20:00 Sylvia, Raymond, Henk, Johan

Mooie vangdag met Siberische inslag

Het leek er niet op dat er veel aankomst was geweest, want de eerste ronde leverde slechts 11 vogels op. Daaronder wel 
een 'bruine braamsluiper' die nadere bestudering behoefde. Met de boeken erbij werd het donkerbruine vermoeden 
bevestigd dat dit een Siberische Braamsluiper (Sylvia althaea blythi) betrof! De derde voor het ringstation, een echte 
zeldzaamheid. De vogel werd uitgebreid gefotografeerd, waarmee we een heuse fotocollage konden maken. De 
herkenning is gebaseerd op een relatief korte tweede handpen (P2) waaarvan de top qua hoogte tussen P6 en P7 valt. 
Daarnaast een bruine nek, en hele witte buitenste staartpennen. Het broedgebied van deze zangvogel ligt in Siberië ten 
oosten van de Ob.

De rondjes erna waren behoorlijk vogelrijk, met vooral vinkachtigen en mezen. Een mooi pallet aan Sijzen, Kleine 
Barmsijzen, Vinken, Kepen, Kool-, Pimpel- en Staartmezen. Daartussen de verdwaalde Goudhaan, Vuurgoudhaan en 
Tjiftjaf. Niet alleen wij hadden het op deze vogels gemunt, ook een Sperwer bezocht het vangterein. Met een ferme sprint 
wist Sylvia deze uit het net te pakken voordat ie er weer uit vloog. Een mooie 1kj vrouw. Voeg daar nog een zwik lijsters 
aan toe en dan zit je ineens weer op de 80+ vogels. 

Een Beflijser bezocht zeer kortstondig het net maar had het luchtruim alweer verkozen voordat we ook maar in de buurt 
waren. Leuker was de vangst van een Winterkoning die al in 2018 was geringd (toen 1kj). Regelmatig teruggevangen in 
2019 en 2020. In 2021 niet gevangen, en nu duikt hij ineens weer op. Terug van weggeweest. De avondronde leverde nog 
een wit spook in de vorm van een Kerkuil op. Een pachtige kers op de taart van een mooie vangdag!

Groet vanuit het Glop, Sylvia, Raymond en hun vaders

Van tot: Aanwezig:

dinsdag 11 oktober 2022Nieuw: Nieuw geringde 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 avondronde leverde nog een wit spook in de vorm van een Kerkuil op. Een pachtige kers op de taart 
van een mooie vangdag!
Groet vanuit het Glop, Sylvia, Raymond en hun vaders

Woensdag 12 oktober 2022
Natte start
De ochtend begon vochtig met netten 
zwaar onder de dauw. De vogels von-
den dat wel prettig want zo waren de 
netten goed te zien, en dus liepen we 
maar een heel klein rondje.
Na de dauw eraf geschud te hebben 
begonnen we te vangen, en door het 
mooie rustige weer ging dat ook de 
hele dag door. Uiteindelijk begon het 
ook wel écht te lopen, waardoor we 
vandaag toch nog weer mooi boven 
de 80 vogels eindigden.
Koploper, met stip, was de Waterral, 
die vandaag zijn beste beentje voor-
zette met 22 vangsten. Omdat het 
rustig was hadden we veel tijd goed 

naar de vogels te kijken. We vermaakten ons met de ruicontras-
ten bij de Tjiftjaffen die op het moment nog meer opvallen nu de 
oude dekveren bruin versleten zijn.
De excursie was met 13 mensen (12 adult en 1 juveniel) ook goed 
bezocht. We konden de mensen een mooie serie vogels laten zien 
waarbij de Goudhaan natuurlijk de show stal. Maar de Waterral 
werd ook bewonderd, een soort die toch vooral een verborgen 
bestaan leidt.
Vandaag kwam ook de moeder van Sylvia over om wat rondjes 
mee te lopen. Samen met Johan verliet ze in de avond het eiland. 
Johan werd afgewisseld door Benjamin Muis, ringer in opleiding 
uit Elburg, voor een paar dagen verenstudie. Hij viel met de neus 
in de boter en kon lekker aan de slag met Sijzen en Koperwieken.
Morgenvroeg staan we op met regen, dus we hebben uit voorzorg 
de meeste netten gesloten. We zullen wel zien hoe de dag zich 
morgen ontvouwt.
Groet, Sylvia, Henk, Benjamin en Raymond

Donderdag 13 oktober 2022
Dicht-open-dicht-open
Ons was een natte start van de dag beloofd en daarom hadden we de netten gesloten en zouden we 
uitslapen.
Rond 8:00 uur regende het inderdaad en dus draaide ik me nog maar weer een keer om. Een half uur 
later hoorde ik ineens geen regen meer en bleek het droog te zijn. Een blik op buienradar liet zien dat de 

Dagvangst van 12 10 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Goudhaan 12 3
Heggenmus 31 4
Koolmees 11 2
Koperwiek 4 4
Merel 21 3
Pimpelmees 21 3

Roodborst 22 4
Sijs 17 8
Staartmees 52 7
Tjiftjaf 12 3
Vink 1 1
Waterral 121 22
Winterkoning 4 4
Zanglijster 2 2

Zwartkop 12 12

Totaal: 59 23

Aantal soorten: 15

Dagverslag

82

08:00 20:00 Sylvia, Raymond, Henk, Johan (deels), Benjamin Muis (deels)

Natte start

De ochtend begon vochtig met netten zwaar onder de dauw. De vogels vonden dat wel prettig want zo waren de netten 
goed te zien, en dus liepen we maar een heel klein rondje. Na de dauw eraf geschud te hebben begonnen we te vangen, 
en door het mooie rustige weer ging dat ook de hele dag door. Uiteindelijk begon het ook wel echt te lopen, waardoor we 
vandaag toch nog weer mooi boven de 80 vogels eindigden. Koploper, met stip, was de Waterral, die vandaag zijn beste 
beentje voorzette met 22 vangsten. Omdat het rustig was hadden we veel tijd goed naar de vogels te kijken. We 
vermaakten ons met de ruicontrasten bij de Tjiftjaffen die op het moment nog meer opvallen nu de oude dekveren bruin 
versleten zijn.

De excursie was met 13 mensen (12 ad, 1 juv) ook goed bezocht. We konden de mensen een mooie serie vogels laten 
zien waarbij het Goudhaantje natuurlijk de show stal. Maar de Waterral werd ook bewonderd, een soort die toch vooral 
een verborgen bestaan leidt.

Vandaag kwam ook de moeder van Sylvia over om wat rondjes mee te lopen. Samen met Johan verlieten ze in de avond 
het eiland. Johan werd afgewisseld door Benjamin Muis, ringer in opleiding uit Elburg, voor een paar dagen verenstudie. 
Hij viel met de neus in de boter, en kon lekker aan de slag met Sijzen en Koperwieken.

Morgenvroeg staan we op met regen, dus we hebben in voorzorg de meeste netten gesloten. We zullen wel zien hoe de 
dag zich morgen ontvouwt.

Groet, Sylvia, Henk, Benjamin en Raymond

Van tot: Aanwezig:

donderdag 13 oktober 2022Nieuw: Nieuw geringde 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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nattigheid ten zuiden van Schier pas-
seerde en dat we dus een paar uur 
droge omstandigheden zouden heb-
ben. Dus hup het bed uit om de net-
ten open te schuiven. Tot 11:00 uur 
bleef het ook echt droog, en konden 
we dus wat rondjes lopen. Er waren 
maar weinig vogels in het vangter-
rein. Dat was dat uitgezonderd Wa-
terrallen want die stonden in de rij 
om de inloop- en klapkooitjes te be-
zoeken. In de ochtend vingen we er al 
17.

Bij de paar vogels die we wel vingen zat wederom een bruinige 
braamsluiper. Met wederom een korte p2, oftewel de tweede  
Siberische Braamsluiper deze week. Een minder duidelijk 
exemplaar, vooral omdat de buitensten staartpen veel minder wit 
was. Maar goed, de andere kenmerken spraken voor zich.
Na 11:00 uur was het gedaan met de pret, er diende zich een 
breed regenfront aan. Netten dus maar weer dicht. We grepen 
deze pauze aan om maar eens met de grasmaaier onder de net-
ten door te lopen, want op diverse plekken was de vegetatie al-
weer behoorlijk opgeschoten.
Terwijl Henk het gemaaide gras aan het harken was brak het wol-
kendek en diende de zon en blauwe lucht zich weer aan. De net-
ten konden weer geopend worden en de baan zag er spic en span 
uit. Wat een timing!
In de middag was het sereen rustig in het Glop. Geen wind, maar 

ook bijna geen vogels. Zelfs het slapersrondje was extreem rustig, we vingen zelfs geen enkele lijster 
vandaag! Een Beflijster alarmeerde plagerig achter in het vangterrein.
De eindstand bleef dan ook op slechts 39 vogels steken (waarvan 20 Waterrallen...). De weinige vogels 
die de ringtafel passeerden werden uitgebreid aan verenstudie onderworpen, waardoor vooral Benjamin 
erg in zijn sas was.
Groet, Sylvia, Henk, Benjamin en Raymond

Vrijdag 14 oktober 2022
Vochtigheid
De dag begon met dreiging van motregen, maar deze was er niet, en de netten waren opvallend droog. 
Pas in de middag kwam er een zweem van motregen langs, maar echt nat werd het niet. Wel voelde het 
de hele dag vochtig aan.
Het was enorm sprokkelen met de vangsten vandaag. Alleen de Waterral liet zich in de dubbele cijfers 
vangen.
We wisten met 48 vangsten de 50 net niet te halen. In het laatste rondje gelukkig nog wat Zanglijsters, 
Koperwieken en Merels, om het dagtotaal enigszins te redden. De Beflijster die nog steeds bij sectie 5 

Dagvangst van 13 10 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Grote Bonte Specht 1 1
Koolmees 11 2
Pimpelmees 1 1
Roodborst 12 3
Siberische Braamsluiper 1 1
Sijs 1 1

Vink 2 2
Waterral 20 20
Winterkoning 11 2
Zwartkop 6 6

Totaal: 35 4

Aantal soorten: 10

Dagverslag

39

08:30 20:00 Sylvia, Henk, Benjamin, Raymond

Dicht-open-dicht-open

Ons was een natte start van de dag beloofd en daarom hadden we de netten gesloten en zouden we uitslapen. Rond 8:00 
regende het inderdaad en dus draaide ik me nog maar weer een keer om. Een half uur later hoorde ik ineens geen regen 
meer en bleek het droog te zijn. Een blik op buienradar liet zien dat de nattigheid ten zuiden van Schier passeerde en dat 
we dus een paar uur droge omstandigheden zouden hebben. Dus hup het bed uit om de netten open te schuiven. Tot 
11:00 bleef het ook echt droog, en konden we dus wat rondjes lopen. Er waren maar weinig vogels in het vangterrein. Dat 
was dat uitgezonderd Waterrallen want die stonden in de rij om de inloop- en klapkooitjes te bezoeken. In de ochtend 
vingen we er al 17. Bij de paar vogels die we wel vingen zat wederom een bruinige Braamsluiper. Met wederom een korte 
P2, oftewel de tweede Siberische Braamsluiper deze week. Een minder duidelijk exemplaar, vooral omdat de buitensten 
staartpen veel minder wit was. Maar goed, de andere kenmerken spraken voor zich.

Na 11-en was het gedaan met de pret, er diende zich een breed regenfront aan. Netten dus maar weer dicht. We grepen 
deze pauze aan om maar eens met de grasmaaier onder de netten door te lopen, want op diverse plekken was de 
vegetatie alweer behoorlijk opgeschoten. Terwijl Henk het gemaaide gras aan het harken was brak het wolkendek en 
diende de zon en blauwe lucht zich weer aan. De netten konden weer geopend worden en de baan zag er spic en span 
uit. Wat een timing!

In de middag was het sereen rustig in het Glop. Geen wind, maar ook bijna geen vogels. Zelfs het slapersrondje was 
extreem rustig, we vingen zelfs geen enkele lijster vandaag! Een Beflijster alarmeerde plagerig achter in het vangterein. 
De eindstand bleef dan ook op slechts 39 vogels steken (waarvan 20 rallen…). De weinige vogels die de ringtafel 
passeerden werden uitgebreid aan verenstudie onderworpen, waardoor vooral Benjamin erg in zijn sas was.

Groet van Sylvia, Henk, Benjamin en Raymond

Van tot: Aanwezig:

donderdag 13 oktober 2022Nieuw: Nieuw geringde 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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slaapt troffen we niet aan in het net.
De Merels die we nu vangen zijn 
weer van die grote bakbeesten met 
grijze buiken. Schitterende vogels ei-
genlijk, wat ons betreft een beetje 
ondergewaardeerd.
Het was onze laatste volle dag alweer 
van onze vangweek op Schier. We 
hebben een prachtige week met veel 
variatie aan soorten gehad. Er is een 
heleboel geleerd, door de ringers in 
opleiding die op bezoek waren, maar 
zeker ook door onszelf. Vooral op de 
Waterrallen hebben we uitstekend 
kunnen studeren. Op de foto een 
adult met het bloedrode oog.
Groet uit het Glop, Sylvia, Henk, Ben-
jamin en Raymond

Week 42

Zaterdag 15 oktober 2022
Rustige start van de week
Vandaag was een bijzonder rustige 
dag. Bij de overdracht rond 12:00 uur 
stond de teller op 25 vogels, voorna-
melijk Waterrallen. De rest van de 
middag was het sprokkelen met en-
kele nulrondes. Pas tegen de schemer 
werd het leuk met invallende lijsters, 
een heus avondpiekje bestaande uit 
voornamelijk Koperwieken.
De Waterral was wederom de meest 
gevangen soort. De verwachting voor 
deze week zijn hoog gespannen, we 
gaan het zien!
Groeten uit het Glop! Thijs O., Kees 
O. en Symen

Dagvangst van 14 10 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Goudhaan 1 1
Heggenmus 1 1
Koolmees 1 1
Koperwiek 8 8
Merel 6 6
Pimpelmees 3 3

Rietgors 1 1
Roodborst 2 2
Sijs 2 2
Staartmees 1 1
Tjiftjaf 1 1
Waterral 18 18
Winterkoning 11 2
Zwartkop 1 1

Totaal: 40 8

Aantal soorten: 14

Dagverslag

48

07:30 20:00 Sylvia, Henk, Benjamin, Raymond

Vochtigheid

De dag begon met dreiging van motregen, maar deze was er niet, en de netten waren opvallend droog. Pas in de middag 
kwam er een zweem van motregen langs, maar echt nat werd het niet. Wel voelde het de hele dag vochtig aan.

Het was enorm sprokkelen met de vangsten vandaag. Alleen de Waterral wist zich in de dubbele cijfers te vangen. We 
wisten met 48 vangsten de 50 net niet te halen. In het laatste rondje gelukkig nog wat lijsters, Koperwieken en Merels, om 
het dagtotaal enigszins te redden. De Beflijster die nog steeds bij 5 slaapt troffen we niet aan in het net. De Merels die we 
nu vangen zijn weer van die grote bakbeesten met grijze buiken. Schitterende vogels eigenlijk, wat ons betreft een beetje 
ondergewaardeerd.

Het was onze laatste volle dag alweer van onze vangweek op Schier. We hebben een prachtige week met veel variatie 
aan soorten gehad. Er is een heleboel geleerd, door de ringers in opleiding die op bezoek waren, maar zeker ook door 
onszelf. Vooral de rallen hebben we uitstekend op kunnen studeren. Op de foto een adult met het bloedrode oog.

Groet uit het Glop,

Sylvia, Henk, Benjamin en Raymond

Van tot: Aanwezig:

vrijdag 14 oktober 2022Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

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

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 15 10 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Goudhaan 1 1
Heggenmus 1 1
Kleine Barmsijs 1 1
Koperwiek 11 11
Merel 5 5
Pimpelmees 1 1
Roodborst 1 1
Staartmees 1 1
Tjiftjaf 1 1
Vink 13 4
Waterral 15 15
Winterkoning 3 3

Totaal: 35 10

Aantal soorten: 12

Dagverslag

45

07:30 19:30 Raymond c.s., Thijs, Kees en Symen

Rustige start van de week

vandaag een bijzonder rustige dag. Bij de overdracht rond 12:00 uur stond de teller op 25 vogels, voornamelijk 
Waterrallen.
De rest van de middag was het sprokkelen met enkele nulrondes. Pas tegen de schemer werd het leuk met invallende 
lijsters, een heus avondpiekje bestaande uit voornamelijk Koperwieken. De Waterral was wederom de meest gevangen 
soort. De verwachting voor deze week zijn hoog gespannen, we gaan het zien!

Groeten uit het Glop!

Niet voor de website: Kooiopstelling bij sectie 4/5 wat verplaatst, zodat deze wat meer tegen de waterrand aan staat.

Van tot: Aanwezig:

zaterdag 15 oktober 2022Nieuw: Nieuw geringde 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 16 oktober 2022
Beter vangweer op komst
Na een nacht met behoorlijk wat re-
gen en wind was het ook vanochtend 
nog redelijk onstuimig in het Glop. De 
eerste twee rondjes leverden dan ook 
niet veel vogels op. Tijdens het derde 
rondje was er echter even een ople-
ving, zodat we de excursie maar liefst 
acht vogels van evenzoveel soorten 
konden laten zien.
De rest van de dag verliep weer erg 
rustig, met gemiddeld anderhalve vo-
gel per rondje. We leken dan ook af te 
stevenen op een erg mager resultaat 
voor deze tijd van het jaar.
Maar aan het eind van de dag veran-
derden de zaken. De wind ging liggen 
en de laatste twee rondjes leverden 
plotseling een leuk aantal Sijzen en 
Koperwieken op, zodat we ons 
vangstresultaat verdubbelden en nog 
net boven de 50 uitkwamen.
Nu, tijdens het schrijven van het verslag, is het bladstil in het Glop. De Waterrallen beginnen actief te 
worden, dus we vangen er vannacht misschien nog een paar bij. En hopelijk levert deze nacht weer wat 
aankomst van verse vogels.
Groeten uit het Glop! Thijs O., Kees O. en Symen

Maandag 17 oktober 2022
Rallenfestijn
De nacht verliep rustig en we hadden 
al zo’n idee dat het wel eens een goe-
de treknacht voor Waterrallen moest 
zijn geweest. Dat bleek inderdaad zo 
te zijn.
Tijdens de eerste ronde vingen we al 
21 vogels. En de ronde erna 14 Wa-
terrallen. Qua zangvogels was het vrij 
rustig, maar we ringden in de och-
tend wel een fraaie Bladkoning en 
een Vuurgoudhaan.
Het regenfront dat van ZW naar NO 
trok in zo ongeveer heel Nederland, 
arriveerde rond 12:00 uur op het ei-
land. Er kwam flink wat water uit en 
voordat dit losbarstte hadden we alle 
netten gesloten. Vanaf ca. 14:00 uur 

werden langzaamaan de netten weer geopend en 
na nog wat nagesputter werd het droog.
Het was daarna rustig met de vangsten. Ook was er 
nauwelijks sprake van een avondpiek, zoals die de 
dag ervoor wel was.
De rallen bleven we de hele dag door vangen en 
uiteindelijk kwam de teller uit op 49 verse geringde 
Waterrallen. Een heel mooie dag op het Glop!
Groeten uit het Glop! Thijs O., Kees O. en Symen

Dagvangst van 16 10 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Heggenmus 11 2
Keep 5 5
Kleine Barmsijs 2 2
Koolmees 1 1
Koperwiek 16 7
Merel 1 1

Pimpelmees 1 1
Putter 1 1
Roodborst 3 3
Sijs 9 9
Staartmees 11 2
Vernietigd 1
Vink 5 5
Vuurgoudhaan 2 2

Waterral 26 8
Winterkoning 2 2
Zanglijster 1 1
Zwartkop 1 1

Totaal: 42 11

Aantal soorten: 18

Dagverslag

54

07:35 19:15 Symen, Kees en Thijs

Na een nacht met behoorlijk wat regen en wind was het ook vanochtend nog redelijk onstuimig in het Glop. De eerste 
twee rondjes leverden dan ook niet veel vogels op. Tijdens het derde rondje was er echter even een opleving, zodat we 
de excursie maar liefst acht vogels van even zoveel soorten konden laten zien.
De rest van de dag verliep weer erg rustig, met gemiddeld anderhalve vogel per rondje. We leken dan ook af te stevenen 
op een erg mager resultaat voor deze tijd van het jaar. Maar aan het eind van de dag veranderden de zaken. De wind 
ging liggen en de laatste twee rondjes leverden plotseling een leuk aantal Sijzen en Koperwieken op, zodat we ons 
vangstresultaat verdubbelden en nog net boven de vijftig uitkwamen.
Nu, tijdens het schrijven van het verslag, is het bladstil in het Glop. De rallen beginnen actief te worden, dus we vangen er 
vannacht misschien nog een paar bij. En hopelijk levert deze nacht weer wat aankomst van verse vogels op.

Van tot: Aanwezig:

zondag 16 oktober 2022Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

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

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 17 10 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Bladkoning 1 1
Heggenmus 11 2
Kleine Barmsijs 1 1
Koolmees 1 1
Koperwiek 2 2
Merel 21 3

Pimpelmees 41 5
Roodborst 1 1
Sijs 31 4
Tjiftjaf 2 2
Vink 12 3
Vuurgoudhaan 1 1
Waterral 49 49
Winterkoning 12 3

Zanglijster 1 1
Zwartkop 11 11

Totaal: 77 13

Aantal soorten: 16

Dagverslag

90

07:30 19:30 Symen, Thijs en Kees

Rallen festijn

de nacht verliep rustig en we hadden al zo'n idee dat het wel eens een goede treknacht voor Waterrallen moest zijn 
geweest. Dat bleek inderdaad zo te zijn. Tijdens de eerste ronde vingen we al 21 vogels. En de ronde erna 14 
Waterrallen. Qua zangvogels was het vrij rustig, maar we ringden in de ochtend wel een fraaie Bladkoning en een 
Vuurgoudhaan. Het regenfront dat van zw naar no trok in zo ongeveer heel Nederland, arriveerde rond 12:00 uur het 
eiland. Er kwam flink wat water uit en voordat dit losbarstte hadden we alle netten gesloten. Vanaf een uur of twee in de 
middag langzaamaan de netten weer geopend en na nog wat nagesputter werd het droog. Het was daarna rustig met de 
vangsten. Ook was er nauwelijks sprake van een avondpiek, zoals die de dag ervoor wel was. De rallen bleven de hele 
dag door vangen en uiteindelijk kwam de teller uit op 49 verse geringde Waterrallen. Een hele mooie dag op het Glop!

Van tot: Aanwezig:

maandag 17 oktober 2022Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

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

Totaal:alle vangsten van deze soort
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Dinsdag 18 oktober 2022
Stilte voor de storm die niet kwam
Na een prachtige en rustige nacht 
volgde ook, naar op het oog, perfecte 
omstandigheden voor een mooie 
vangdag. Geen mist, zoals in de rest 
van het land, nauwelijks wind en een 
aangenaam zonnetje, die mogelijk 
iets te veel op de netten scheen. De 
verwachtingen kwamen niet uit, dat 
bleek wel uit de eerste twee rondes 
die we liepen en de teller toen op 22 
vogels stond. We hadden even hoop 
dat de mist elders misschien tot wat 
meer vogels zou leiden in de loop van 
de dag, maar dat kwam niet uit.
De rondjes aan het einde van de och-
tend en in de middag leverde steeds 
een paar vogels op en nulrondjes wa-
ren niet vreemd vandaag. Gelukkig 

was er nog wel een klein avondpiekje met wat in-
vallende Koperwieken.
De Waterrallen waren wederom koploper, vooral in 
de eerste twee rondes. Het aandeel terugvangsten 
was vandaag ook best hoog. Al met al weer een 
fraaie vangdag vandaag.
Groeten uit het Glop! Kees O. en Symen

Woensdag 19 oktober 2022
Eindelijk aankomst!
Voor het eerst deze week een drukke 
eerste ronde met vooral vers aange-
komen Roodborsten, Merels en Ko-
perwieken. Ook de rest van de och-
tend hadden we onze handen vol met 
het wegwerken van de verse aanvoer 
en de zeer drukbezochte excursie. Dit 
laatste lukte heel aardig, want na an-
derhalf uur een continue stroom vo-
gels voorbij te zien komen nam ieder-
een voldaan afscheid.
De rest van de dag verliep wat rusti-
ger, maar er bleven de hele dag groe-
pen Koperwieken overvliegen, iets 
wat we deze week nog niet eerder 
hadden meegemaakt. We sloten de 
dag af met nog wat extra Roodbor-
sten en een bescheiden hoeveelheid 
invallende Merels en Koperwieken.
De Waterrallen lieten het vandaag een beetje afweten, maar de trekomstandigheden lijken vannacht 
gunstig, dus misschien maken ze morgen weer een goede comeback. De laatste controleronde voor 
24:00 uur leverde nog vier verse exemplaren op.
Groeten uit het Glop! Kees O. en Symen

Dagvangst van 18 10 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Goudhaan 1 1
Grote Bonte Specht 1 1
Heggenmus 1 1
Keep 1 1
Koolmees 1 1
Koperwiek 7 7

Merel 3 3
Pimpelmees 2 2
Rietgors 1 1
Roodborst 21 3
Sijs 1 1
Staartmees 1 1
Vink 14 5
Vuurgoudhaan 11 2

Waterral 20 20
Winterkoning 1 1
Zwartkop 12 3

Totaal: 43 11

Aantal soorten: 17

Dagverslag

54

07:30 20:00 Symen en Kees

Stilte voor de storm die niet kwam

na een prachtige en rustige nacht volgde ook een, naar op het oog, perfecte omstandigheden voor een mooie vangdag. 
Geen mist, zoals in de rest van het land, nauwelijks wind en een aangenaam zonnetje, die mogelijk iets teveel op de 
netten scheen. De verwachtingen kwamen niet uit, dat bleek wel uit de eerste twee rondes die we liepen en de teller toen 
op 22 vogels stond. We hadden even hoop dat de mist elders misschien tot wat meer vogels zou leiden in de loop van de 
dag, maar dat kwam niet uit. De rondjes aan het einde van de ochtend en in de middag leverde steeds een paar vogels 
op en nulrondjes waren niet vreemd vandaag. Gelukkig was er nog wel een klein avondpiekje met wat invallende 
Koperwieken.
De Waterrallen waren wederom koploper, vooral in de eerste twee rondes. Het aandeel terugvangsten was vandaag ook 
best hoog. Al met al weer een fraaie vangdag vandaag.

Groeten uit het Glop!

Van tot: Aanwezig:

dinsdag 18 oktober 2022Nieuw: Nieuw geringde 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 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Goudhaan 9 9
Keep 2 2
Koolmees 1 1
Koperwiek 20 20
Merel 37 37
Pimpelmees 2 2

Rietgors 1 1
Roodborst 40 40
Sijs 6 6
Tjiftjaf 6 6
Vink 8 8
Waterhoen 1 1
Waterral 210 12
Winterkoning 11 2

Zanglijster 3 3
Zwartkop 2 2

Totaal: 146 6

Aantal soorten: 16

Dagverslag

152

07:40 19:00 Symen en Kees

Eindelijk aankomst!
Voor het eerst deze week een drukke eerste ronde met vooral vers aangekomen Roodborstjes, Merels en Koperwieken. 
Ook de rest van de ochtend hadden we onze handen vol met het wegwerken van de verse aanvoer en de zeer 
drukbezochte excursie. Dit laatste lukte heel aardig, want na anderhalf uur een continue stroom vogels voorbij te zien 
komen nam iedereeen voldaan afscheid.
De rest van de dag verliep wat rustiger, maar er bleven de hele dag groepen Koperwieken overvliegen, iets wat we deze 
week nog niet eerder hadden meegemaakt. We sloten de dag af met nog wat extra Roodborsten en een bescheiden 
hoeveelheid invallende Merels en Koperwieken.
De rallen lieten het vanddag een beetje afweten, maar de trekomstandigheden lijken vannacht gunstig, dus misschien 
maken ze morgen weer een goede comeback. De laatste controleronde voor 24:00 uur leverde nog 4 verse exemplaren 
op.

Van tot: Aanwezig:

donderdag 20 oktober 2022Nieuw: Nieuw geringde 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 20 oktober 2022
Nek-aan-nekrace
We starten op met een straffe oos-
tenwind, veel blad maar ook veel vo-
gels in de netten. Wat minder Rood-
borsten en wat meer lijsters en deze 
trend zette zich de hele dag door. Uit-
eindelijk werd het vandaag een nek-
aan-nekrace tussen Waterral (win-
naar eergister), Roodborst (winnaar 
gister) en nieuwkomer Merel. De 
laatste stond na de laatste ronde fier 
aan kop, maar werd uiteindelijk, in de 
reservetijd, door de Waterral voorbij 
gestreefd.
Dat het zo spannend werd was nog 
enigszins verrassend, want ’s mid-
dags hadden we lang last van een be-
hoorlijk hardnekkig regenfront. Ge-
lukkig werd het net op tijd droog voor 
de invallende lijsters in de avondschemering.
De buitenlandse Zwartkop betrof een eerste-kalenderjaar met een Belgische ring. Typisch gevalletje van 
noordwaartse dispersie.
Groeten uit het Glop! Kees O. en Symen

Vrijdag 21 oktober 2022
Happy birthday André!
Vandaag was één van de hoogtepun-
ten de viering van de verjaardag van 
André Duiven, uiteraard met taart en 
de nodige gezelligheid!
De dag begon qua ringactiviteiten 
weer erg goed, met alleen al in de 
eerste ronde 62 vogels, waarvan 22 
Waterrallen.
Rond 12:00 uur hadden we het gros 
van de vogels, 93, voorzien van een 
ring. Daarna vielen de vangsten stil 
en beleefden we een heel rustige 
middag.
We kregen ’s middags hulp van Dirk 
Zoetebier en dochter Linde, die hier 
op het eiland verblijven. De avondpiek 
was best aardig met invallende lijs-
ters, maar het waren geen grote aantallen.
In tegenstelling tot gisteravond, toen er veel activiteit was van rallen, ontbrak deze grotendeels van-
avond. Wel was over de hele dag verspreid de Waterral wederom de ferme koploper met 44 verse vogels.

Dagvangst van 20 10 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Goudhaan 3 3
Heggenmus 2 2
Kleine Barmsijs 1 1
Koolmees 1 1
Koperwiek 28 28
Merel 139 40

Roodborst 228 30
Sijs 12 3
Tjiftjaf 2 2
Vink 3 3
Waterhoen 1 1
Waterral 345 48
Winterkoning 4 4
Zanglijster 18 18

Zwartkop 10 1 11

Totaal: 186 8

Aantal soorten: 15

Dagverslag

1 195

07:40 19:00 Kees & Symen

Nek-aan-nekrace

We starten op met een straffe oostenwind, veel blad maar ook veel vogels in de netten. Wat minder Roodborsten en wat 
meer lijsters en deze trend zette zich de hele dag door. Uiteindelijk werd het vandaag een nek-aan-nekrace tussen 
Waterral (winnaar eergister), Roodborst (winnaar gister) en nieuwkomer Merel. De laatste stond na de laatste ronde fier 
aan kop, maar werd uiteindelijk, in de reservetijd, door de Waterral voorbij gestreefd. 
Dat het zo spannend werd was nog enigszins verrassend, want 's middags hadden we lang last van een behoorlijk 
hardnekking regenfront. Gelukkig werd het net op tijd droog voor de invallende lijsters in de avondschemering.

De Buitenlandse Zwartkop betrof een 1 kj vogel met een Belgische ring. Typisch gevalletje van reverse migration.

Van tot: Aanwezig:

vrijdag 21 oktober 2022Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

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

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 21 10 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Goudhaan 6 6
Koolmees 11 2
Koperwiek 27 9
Merel 420 24
Pimpelmees 35 8
Rietgors 3 3

Roodborst 313 16
Tjiftjaf 6 6
Vink 3 3
Vuurgoudhaan 1 1
Waterral 244 46
Winterkoning 19 10
Zanglijster 3 3
Zwartkop 3 3

Totaal: 124 16

Aantal soorten: 14

Dagverslag

140

07:00 19:45 Andre, Kees en Symen

Happy birthday Andre!

Vandaag was één van de hoogtepunten de viering van de verjaardag van Andre, uiteraard met taart en de nodige 
gezelligheid! 
De dag begon qua ringactiviteiten weer erg goed, met alleen al in de eerste ronde 62 vogels, waarvan 22 Waterrallen.
Rond 12:00 uur hadden we het gros van de vogels, 93, voorzien van een ring. Daarna vielen de vangsten stil en 
beleefden we een hele rustige middag.
We kregen 's middags hulp van Dirk Zoetebier en dochter Linde, die hier op het eiland verblijven. De avondpiek was best 
aardig met invallende lijsters, maar het waren geen grote aantallen. In tegenstelling tot gisteravond, toen er veel activiteit 
was van rallen, ontbrak deze grotendeels vanavond. Wel was over de hele dag verspreid de Waterral wederom de ferme 
koploper met 44 verse vogels. Het totaal aantal kwam uit op 124 geringde vogels en 16 terugvangsten. We zijn benieuwd 
naar de eindspurt morgenochtend!

Groeten uit het Glop!

Van tot: Aanwezig:

zaterdag 22 oktober 2022Nieuw: Nieuw geringde 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 totaal aantal kwam uit op 124 geringde vogels en 16 terugvangsten. We zijn benieuwd naar de eind-
spurt morgenochtend!
Groeten uit het Glop! Kees O., Symen en André D.

Week 43

Zaterdag 22 oktober 2022
Wisseldag
Ook vandaag vormt de Waterral weer 
de hoofdmoot van de vangsten. In de 
morgen een Zanglijster met een Pool-
se ring.
Ardie is rond koffietijd aangekomen 
op het Glop. Kees en Symen vertrek-
ken en ook Koos en Helma komen 
aan. 

Bij de overdracht staat de teller op 43. Elke ronde daarna hebben 
we wel een paar vogels, maar er is geen sprake van trek. Door 
het hele terrein horen we wel wat Waterrallen plonzen en gillen. 
De avondpiek brengt ons nog een tiental vogels en in het donker 
hebben we er nog een paar. Leuk vandaag was een jonge Water-
hoen in een van de kleine inloopkooitjes.
Met vriendelijke groet, Ardie en Koos

Zondag 23 oktober 2022
Vol verwachting...
Wat zullen we krijgen vandaag? Na de 
eerste ronde was dat wel duidelijk: 
Waterrallen! In elke inloopkooi waren 
ze wel aanwezig. Verder was het rus-
tig vangweer en erg rustig in het ter-
rein. Opvallend is verder dat er geen 
enkele adult tussen alle Waterrallen 
aanwezig was.
Tijdens de excursie werden de Water-
rallen met aandacht bekeken en had-
den we gelukkig ook nog enkele an-
dere soorten.
Om vier uur ’s middags liepen we 
onze eerste nulronde. Daarna was 
het sprokkelen met een aardige slot-
ronde.
Met vriendelijke groet, Ardie en Koos

Maandag 24 oktober 2022
Herfst en blaadjes
Rond middernacht passeerde een onweersfrontje het eiland en bracht ons 5 mm water. De wind is aan-
getrokken tot een stevig 5 Bft. Bij de eerste ronde treffen we dan ook bergen blad aan in de netten. Koud 
is het niet want het is de zuidhoek waar de wind vandaan komt.

Dagvangst van 22 10 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Goudhaan 3 3
Heggenmus 1 1
Kleine Barmsijs 1 1
Koolmees 2 2
Koperwiek 1 1
Merel 313 16

Pimpelmees 4 4
Roodborst 22 4
Tjiftjaf 11 2
Vink 6 6
Waterhoen 1 1
Waterral 32 32
Winterkoning 17 8
Zanglijster 1 1 2

Zwartkop 1 1

Totaal: 70 13

Aantal soorten: 15

Dagverslag

1 84

08:00 19:30 Kees O., Symen D.., Ardi Noorman en Koos van Ee

Wisseldag,

Ook vandaag vormt de Ral weer de hoofdmoot van de vangsten. In de morgen een zanglijster met een poolse ring. Ardie 
is rond koffietijd aan gekomen op het Glop. Kees en Symen vertrekken en ook Koos en Helma komen aan. Bij de 
overdracht staat de teller op 43. Elke ronde daarna, hebben we wel een paar vogels, maar er is geen sprake van trek. 
Door het hele terrein horen we wel wat rallen plonzen en gillen.
De avondpiek brengt ons nog een tiental vogels en in het donker hebben we er nog een paar. Leuk vandaag was: een 
jonge Waterhoen in een van de kleine inloopkooitjes.
Mvg, Ardi en Koos

vanwege de wind en het eikeblad: sectie 6 dicht vanaf 12.00 uur

Van tot: Aanwezig:

zaterdag 22 oktober 2022Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

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

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 23 10 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Koolmees 1 1
Koperwiek 4 4
Merel 410 14
Pimpelmees 2 2
Roodborst 1 1
Sijs 3 3

Tjiftjaf 1 1
Vink 4 4
Waterral 56 56
Winterkoning 4 4
Zanglijster 2 2
Zwartkop 1 1

Totaal: 87 6

Aantal soorten: 12

Dagverslag

93

08:00 19:30 Ardie en Koos

Vol verwachting…

Wat zullen we krijgen vandaag? Na de eerste ronde was dat wel duidelijk: Rallen! In elke inloopkooi waren ze wel 
aanwezig. Verder was het rustig vangweer en erg rustig in het terrein. 
Opvallend is verder dat er geen enkele adult tussen al de rallen aanwezig was. Tijdens de excursie werden de rallen met 
aandacht bekeken en hadden we gelukkig ook nog enkele andere soorten. Om vier uur smiddags liepen we onze eerste 0 
ronde. Daarna was het sprokkelen met een aardige slotronde.

MVG Ardie en Koos

vanaf 16.00 uur sectie 6 en hijs Y dicht ivm oostenwind en teveel blaadjes.

Van tot: Aanwezig:

zondag 23 oktober 2022Nieuw: Nieuw geringde 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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Vanaf 11:00 uur de netten schoongemaakt en gesloten, m.u.v. 
sectie 8 en 9.
Even tijd voor wat anders. Uit oude verslagen bleek dat deze 
herfstige omstandigheden natuurlijk niet uniek zijn. Wel uniek, en 
waarschijnlijk niet eerder gepubliceerd was het gedicht dat we 
aantroffen van een zus van een van onze prominente ringers. 
Over vogels is deze dag weinig te vermelden, en daarom deze 
poëtische bijdrage:

Herfst
De blaadren vallen,

’t Is herfst, ’t is herfst,
De blaadren vallen,

De zomer sterft.
Er komen weer paddestoelen,

De vogels trekken weg,
Ja, je kunt het voelen!

’t Is herfst. Zeg
De bomen worden kaal,
’t Is herfst, ’t is herfst,

Brei vlug een sjaal,
De zomer sterft,

De bladeren verdorren,
De rukwinden porren,

De regen slaat hard tegen de ruiten
Het is herfst buiten!!

Opvallend wat betreft de Waterrallen: 
gisteren uitsluitend juveniele, van-
daag ook een aantal adulten.
Met vriendelijke groet, Ardie en Koos

Dinsdag 25 oktober 2022
De netten staan weer open, een nieu-
we dag begint
In het donker vanmorgen (niet zo 
vroeg, dat is het voordeel van okto-
ber) de netten weer opengeschoven. 
Eén Waterral zat bij de speaker, die 
hebben we direct maar bij de poten 
gepakt en is verrijkt weer weggevlo-
gen.
De wind is aardig weggewaaid en ook 
wat oude bekenden komen in de net-
ten. In de eerste ronden hebben we 
nog een paar Waterrallen en wat an-
dere vogels. Daarna gaat het zomers 

Dagvangst van 24 10 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Goudhaan 1 1
Kleine Barmsijs 2 2
Koperwiek 2 2
Merel 13 4
Roodborst 1 1
Sijs 5 5

Tjiftjaf 11 2
Vuurgoudhaan 1 1
Waterral 28 28

Totaal: 44 2

Aantal soorten: 9

Dagverslag

46

08:00 19:30 Ardie en Koos

Herfst en blaadjes,
Rond middernacht passeerde een onweersfrontje het eiland en bracht ons 5 mm water. De wind is aangetrokken tot een 
stevig 5 Bft. Bij de eerste ronde treffen we dan ook bergen blad aan in de netten. Koud is het niet want het is de zuidhoek 
waar de wind vandaan komt. Vanaf 1100 uur de netten schoongemaakt en gesloten m.u.v. sectie 8 en 9.
Even tijd voor wat anders. Uit oude verslagen bleek dat deze herfstige omstandigheden natuurlijk niet uniek zijn. Wel 
uniek, en waarschijnlijk niet eerder gepubliceerd was het gedicht dat we aantroffen van een zus van een van onze 
prominente ringers. Over vogels is deze dag weinig te vermelden, en daarom deze poetische bijdrage:

Herfst

De blaadren vallen,
't Is herfst, 't is herfst,
De blaadren vallen,
De zomer sterft.
Er komen weer paddestoelen,
De vogels trekken weg,
Ja, je kunt het voelen!
't Is herfst.. Zeg

De bomen worden kaal,
't Is herfst, 't is herfst,
Brei vlug een sjaal,
De zomer sterft,
De bladeren verdorren,
De rukwinden porren,
De regen slaat hard tegen de ruiten
Het is herfst buiten!!

Opvallend wat betreft de waterrallen: gisteren uitsluitend juveniele, vandaag ook een aantall adulten. 
Mvg Ardie en Koos

Van tot: Aanwezig:

maandag 24 oktober 2022Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

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

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 25 10 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Goudhaan 4 4
Grote Bonte Specht 1 1
Heggenmus 11 2
Kleine Barmsijs 2 2
Koolmees 2 2
Koperwiek 1 1

Merel 117 18
Pimpelmees 1 1
Roodborst 22 4
Sijs 4 4
Tjiftjaf 12 3
Vink 3 3
Waterral 13 13
Winterkoning 32 1 6

Zanglijster 1 1
Zwartkop 1 1

Totaal: 53 12

Aantal soorten: 16

Dagverslag

1 66

08:00 19:00 Ardie en Koos

De netten staan weer open, een nieuwe dag begint.

In het donker vanmorgen,(niet zo vroeg, dat is het voordeel van oktober) de netten weer open geschoven. 1 ral zat er bij 
de speaker, die hebben we direct maar bij de poten gepakt en is verrijkt weer weggevlogen. De wind is aardig 
weggewaaid en ook wat oude bekenden komen in de netten. In de eerste ronden hebben we nog een paar rallen en wat 
andere vogels. Daarna gaat het zomers aanvoelen en krijgen we ook zomerse vangsten. De rallen zijn gevlogen. Rond de 
klok van 12 bekijken we de zon door de laskap van Ardie. We zijn getuige van de gedeeltelijke zonsverduistering. De 
ronde op mijn sloffen is een nulronde. Tijd genoeg om de inwendige mens te verzorgen. Tegen de avond komen er 
ineeens wat merels invallen en hebben we nog een paar leuke afsluitronden. 
Opvallend vandaag was het leuke aantal terugvangsten, het vertrekken van de rallen en het invallen van een trosje 
merels in de avond.

Mvg. Ardie en Koos.

10 x zoonose.

Van tot: Aanwezig:

dinsdag 25 oktober 2022Nieuw: Nieuw geringde 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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aanvoelen en krijgen we ook zomerse vangsten.
De rallen zijn gevlogen. Rond de klok van 12:00 uur bekijken we de zon door de laskap van Ardie. We 
zijn getuige van de gedeeltelijke zonsverduistering. De ronde op mijn sloffen is een nulronde. Tijd ge-
noeg om de inwendige mens te verzorgen.
Tegen de avond komen er ineens wat Merels invallen en hebben we nog een paar leuke afsluitronden.
Opvallend vandaag was het leuke aantal terugvangsten, het vertrekken van de Waterrallen en het inval-
len van een trosje Merels in de avond.
Met vriendelijke groet, Ardie en Koos

Woensdag 26 oktober 2022
De week doorgezaagd
Bij het openzetten van de netten in 
het donker, kan ik de eerste vijf Wa-
terrallen al bij de poten pakken en in 
een zakje meenemen. Voor het eerst 
deze week zakt de temperatuur on-
der de 10°C.
Tijdens het lopen van onze eerste 
ronde hebben we weer diverse rallen, 
Roodborsten en vooral Winterkonin-
gen. Ook in de volgende ronde weer 
van alles wat. Weer een aantal win-
terkoningen. Ook een mannengroep-
je Sijzen waarvan er één een Sta-
vanger-ring draagt.

De excursiegasten (12 
adulten en 2 juvenielen) 
kunnen we trakteren op 
een breed assortiment vo-
gels en vooral het contrast 
tussen de poten van de 
Goudhaan en de Waterral 
werd als bijzonder erva-

ren.
Het vestje gaat uit en de rondjes worden ’s middags op mijn slof-
fen volbracht. Ook het aantal vogels wordt weer zomers. Weer 
ruim voldoende tijd voor de hangmat.
De rust wordt wreed verstoord door machinekabaal, maar het 
water in de sloot kan weer doorstromen.
De avondpiek was vrij beperkt. We kijken weer terug op een 
mooie zomerse herfstdag.
Met vriendelijke groet, Ardie en Koos

Donderdag 27 oktober 2022
Damp en druppels, koud en warm
Tijdens het openzetten van de netten, in het donker, heb ik al-
weer de eerste Waterrallen te pakken. Er zijn grote temperatuur-
verschillen in het terrein voelbaar. In de bossectie hangt zelfs 
mist.
De eerste ronden brengen ons weer in hoofdzaak Waterrallen. De 
netten hangen door van de waterdruppels. In de loop van de mor-
gen zorgt de zon weer voor de nodige warmte. Een echte ‘indian 
summer’ op Schiermonnikoog.
Elke ronde heeft wel een aantal vogels. Echt grote aantallen zijn 
het niet. Tijd genoeg om wat zoönose-monsters te verzamelen.
In de loop van de middag neemt de wind en bladval zodanig toe, 
dat we sectie 6 en hijsnet y sluiten. Er vliegen geregeld groepjes 

Dagvangst van 26 10 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Goudhaan 14 5
Kleine Barmsijs 1 1
Koolmees 11 2
Koperwiek 3 3
Merel 310 13
Pimpelmees 1 1

Roodborst 35 8
Sijs 22 1 5
Staartmees 1 1
Vink 5 5
Waterral 23 23
Winterkoning 15 15
Zanglijster 2 2
Zwartkop 3 3

Totaal: 74 12

Aantal soorten: 14

Dagverslag

1 87

08:00 19:00 Ardie en Koos

De week doorgezaagd

Bij het openzetten van de netten in het donker, kan ik de eerste 5 rallen al bij de poten pakken en in een zakje 
meenemen. Voor het eerst deze week zakt de temperatuur onder de 10 graden. Tijdens het lopen van onze eerste ronde 
hebben we weer diverse rallen, roodborsten en vooral winterkoningen. Ook in de volgende ronde weer van alles wat. 
Weer een aantal winterkoningen. Ook een mannengroepje sijzen waarvan er 1 een stavangerring draagt. De 
excursiegasten(12 ad. Em 2 Juv.) kunnen we trakteren op een breed soortiment vogels en vooral het contrast tussen de 
poten van de goudhaan en waterral werd als bijzonder ervaren.
Het vestje gaat uit en de rondjes worden smiddags op mijn sloffen volbracht. Ook het aantal vogels wordt weer zomers. 
Weer ruim voldoende tijd voor de hangmat. De rust wordt wreed verstoord door machinekabaal. Het water in de sloot kan 
weer doorstromen.De avondpiek was vrij beperkt. We kijken weer terug op een mooie zomerse herfstdag.

Mvg Ardie en Koos

Van tot: Aanwezig:

woensdag 26 oktober 2022Nieuw: Nieuw geringde 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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Kepen, Vinken en Merels over de 
ringplek. Een paar ervan zoeken het 
hangmatje van het mistnet op en ver-
trekken weer met een mooie blinken-
de ring.
In de avond hebben we weer een leuk 
avondpiekje en we sluiten de dag af 
in de Tox.
Ook deze vangdag heeft ons weer 
prima vermaakt. Bij de avondwande-
ling door het terrein, onder een 
prachtige sterrenhemel, horen we 
geen enkele ral meer. We zijn be-
nieuwd wat de dag morgen zal bren-
gen.
Met vriendelijke groet, Ardie en Koos

Vrijdag 28 oktober 2022
Vette rallenworst met stukjes Sijs!
Met een totaal van 160 vestigen we 
een dagrecord voor deze week. Dat is 
mooi. Zoals we inmiddels gewend zijn 
is de Waterral de meest gevangen 
soort. Er zitten er in het gebied ook 
zat. Overal hoor je ze roepen en plon-
zen.
Tijdens een ronde kan het maar zo 
dat op de heenweg een kooi leeg is en 
op de terugweg twee Waterrallen in 
één kooitje zitten. Naast al dat rallen-
geweld vangen we ook nog één Wa-
terhoen.
Naast al die rallenworst vangen we 
tot tweemaal toe een clubje Sijzen in 
de hijsnetten en de rest van de dag 
hangen er hier en daar ook nog wat in 
de netten. Opvallend veel mannetjes 
en ook redelijk veel adulten maar bo-
venal allemaal behoorlijk vet (vet-
graad 4 tot 5).
Behalve Sijs en Waterral vangen we 
ook veel Merels en Vinken, aangevuld met het gebruikelijke herfstpalet van dit jaar. Nou ja herfst, het 
lijkt wel zomer zo warm is het.
Geen echte bijzonderheden vandaag. De laatste twee rondes van de dag leveren nog twee nieuwe jaar-
soorten voor dit jaar op: Kramsvogel en Spreeuw.
Met vriendelijke groet, Ardie en Koos

Week 44

Zaterdag 29 oktober 2022
Haha gefopt!
Op aangeven van één onder ons reeds om 7:00 uur in het donker een rondje gelopen want: ‘dan kun je 
de rallen gewoon van het pad rapen en slapen ze op de spanlijnen en kun je ze zo pakken’. Dat bleek 
toch anders uit te pakken. Bij de eerste ronde in het donker om 7:00 uur zaten er welgeteld NUL (inder-
daad: 0) rallen in de zakjes. Dat was een heel uur slaap opgeofferd om niets.
De eerste normale ronde was magertjes, maar wel weer een stel Waterrallen in de kooien en kooitjes. 
Het is mistig dus de netten zij nat en in de bossecties valt de neergeslagen mist als druppels van de bo-
men, net of het regent.

Dagvangst van 27 10 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Goudhaan 1 1
Keep 2 2
Koperwiek 2 2
Merel 710 17
Pimpelmees 54 9
Rietgors 2 2

Roodborst 12 3
Sijs 26 8
Staartmees 1 1
Tjiftjaf 3 3
Vink 4 4
Waterral 220 22
Winterkoning 36 9
Zwartkop 1 1

Totaal: 62 22

Aantal soorten: 14

Dagverslag

84

08:00 19:00 Ardie en Koos

Damp en druppels, koud en warm.

Tijdens het openzetten van de netten, in het donker, heb ik alweer de eerste rallen te pakken. Er zijn grote 
temperatuurverschillen in het terrein voelbaar. In de bossectie hangt zelfs mist. De eerste ronden brengen ons weer in 
hoofdzaak rallen. De netten hangen door van de waterdruppels.In de loop van de morgen zorgt de zon weer voor de 
nodige warmte. Een echte indian summer op schiermonnikoog. Elke ronde heeft wel een aantal vogels. Echt grote 
aantallen zijn het hiet. Tijd genoeg om wat zoonose monsters te verzamelen. In de loop van de middag neemt de wind en 
bladval zodanig toe, dat we sectie 6 en hijsnet y sluiten. Er vliegen geregeld groepjes kepen, vinken en merels over de 
ringplek. Een paar ervan zoeken het hangmatje van het mistnet op en vertrekken weer met een mooie blinkende ring. In 
de avond hebben we weer een leuk avondpiekje en we sluiten de dag af in de Tox. Ook deze vangdag heeft ons weer 
prima vermaakt. Bij de avondwandeling door het terrein, onder een prachtige sterrenhemel, horen we geen enkele ral 
meer…. We zijn benieuwd wat de dag morgen zal brengen.

Mvg Ardie en Koos.

13 x zoonose.

Van tot: Aanwezig:

donderdag 27 oktober 2022Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

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

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 28 10 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Goudhaan 4 4
Heggenmus 1 1
Kleine Barmsijs 2 2
Koperwiek 1 1
Kramsvogel 2 2
Merel 117 18

Pimpelmees 31 4
Rietgors 2 2
Roodborst 14 5
Siberische Tjiftjaf 1 1
Sijs 429 33
Spreeuw 1 1
Staartmees 2 2
Tjiftjaf 13 4

Vink 24 24
Waterhoen 1 1
Waterral 141 1 43
Winterkoning 16 7

Zwartkop 14 5

Totaal: 143 16

Aantal soorten: 19

Dagverslag

1 160

08:00 19:00 Ardie, André D. en Koos

Vette rallenworst met stukjes Sijs!

Met een totaal van 160 vestigen we een dagrecord voor deze week. Dat is mooi. Zoals we inmiddels gewend zijn is de 
Waterral de meest gevangen soort. Er zitten er in het gebied ook zat. Overal hoor je ze roepen en plassen. Tijdens een 
ronde kan het maar zo dat op de heenweg een kooi leeg is en op de terugweg twee rallen in één kooitje zitten. Naast al 
dat rallengeweld vangen we ook nog éém Waterhoen.

Naast al die rallenworst vangen we tot twee maal toe een clubje Sijzen in de hijsnetten en de rest van de dag hangen er 
hier en daar ook nog wat in de netten. Opvallend veel mannetjes en ook redelijk veel adulten maar bovenal allemaal 
behoorlijk vet (4 tot 5). Behalve Sijs en Waterral vangen we ook veel Merels en Vinken, aangevuld met het gebruikelijke 
herfstpalet van dit jaar. Nou ja herfst, het lijkt wel zomer zo warm is het.

Geen echte bijzonderheden vandaag. De laatste twee rondes van de dag leveren nog twee nieuwe jaarsoorten voor dit 
jaar op: Kramsvogel en Spreeuw.

Van tot: Aanwezig:

vrijdag 28 oktober 2022Nieuw: Nieuw geringde 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 zangvogels zullen wel later komen 
dus. Het aantal dit jaar gevangen Wa-
terrallen nadert de 600. Enige cijfer-
matige analyse van de voorgaande 
jaren leert ons dat op 29 oktober de 
helft van het dat jaar gevangen rallen 
in de pocket is. En dus dat we dit jaar 
nog eens zoveel Waterrallen kunnen 
verwachten te vangen. Dat betekent 
dat we dit jaar een goede kans ma-
ken om voor de Waterral een nieuw 
jaarrecord te realiseren.
Voor vandaag houden we het er maar 
op dat de rallen die we gister geringd 
hebben in de avond zijn vertrokken 
en dat de rallen die we vandaag zul-
len vangen vanochtend in de schemer 
zijn ingevallen.
De rest van de dag is aan onze opvolgers.
De opvolgers sprokkelden ’s middags onder toeziend oog van de familie Verhoef die tijdens hun traditio-
nele najaarsweekend weer langskwamen nog wat vogeltjes bij elkaar. De eindscore van vandaag was dus 
een stuk lager dan die van gister.
Groet, André D. en Koos, afgelost door André vL & Jos

Zondag 30 oktober 2022
Winterkoning vs. Vink
De ochtend van deze dag leverde nog 
een paar Waterrallen op, maar die 
wilden daarna niet meer de kooien in. 
Zelfs de excursie, de laatste van het 
seizoen, moest het zonder Waterral-
len stellen. Er zaten er ook hoorbaar 
minder in het terrein.
De strijd om de meest geringde soort 
van de dag ging daardoor tussen de 
Winterkoning (die na de eerste ronde 
al meteen hoge ogen gooide) en de 
Vink. Die laatste won.
Relatieve krenten vandaag waren een 
Kramsvogel (natuurlijk in een hijs-
net) en een Keep.
Groet, André, Jos en Kees

Dagvangst van 29 10 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Goudhaan 1 1
Koperwiek 1 1
Kramsvogel 1 1
Merel 47 11
Putter 1 1
Rietgors 1 1

Roodborst 41 5
Sijs 3 3
Tjiftjaf 1 1
Vink 16 16
Vuurgoudhaan 1 1
Waterral 16 16
Winterkoning 2 2

Totaal: 51 9

Aantal soorten: 13

Dagverslag

60

07:00 19:00 Ardie,Koos en André D. opgevolgd door André v.L., Jos en Kees V.

Haha gefopt!
Op aangeven van één onderons reeds om 07:00 uur in het donker een rondje gelopen want: "dan kun je de rallen gewoon 
van het pad rapen en slapen ze op de spanlijnen en kun je ze zo pakken". Dat bleek toch anders uit te pakken. Bij de 
eerste ronde in het donker om 07:00 uur zaten er welgeteld NUL (inderdaad: 0) rallen in de zakjes. Dat was een heel uur 
slaap opgeofferd om niets.

De eerste normale ronde was magertjes, maar wel weer een stel rallen in de kooien en kooitjes. Het is mistig dus de 
netten zij nat en in de bossecties valt de neergeslagen mist als druppels van de bomen, net of het regent. De zangvogels 
zullen wel later komen dus. Het aantal dit jaar gevangen rallen nadert de 600. Enige cijfermatige analyse van de 
voorgaande jaren leert ons dat op 29 oktober de helft van het dat jaar gevangen rallen in de pocket is. En dus dat we dit 
jaar nog eens zoveel rallen kunnen verwachten te vangen. Dat betekent dat we dit jaar een goede kans maken om voor 
de Waterral een nieuw jaarrecord te realiseren.

Voor vandaag houden we het er maar op dat de rallen die we gister geringd hebben in de avond zijn vertrokken en dat de 
rallen die we vandaag zullen vangen vanochtend in de schemer zijn ingevallen. De rest van de dag is aan onze opvolgers.

Van tot: Aanwezig:

zaterdag 29 oktober 2022Nieuw: Nieuw geringde 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 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Goudhaan 1 1
Keep 1 1
Koolmees 1 1
Koperwiek 1 1
Kramsvogel 1 1
Merel 7 7

Pimpelmees 12 1 4
Rietgors 1 1
Roodborst 63 9
Sijs 13 4
Staartmees 2 2
Vink 19 19
Waterral 37 10
Winterkoning 510 15

Zanglijster 1 1
Zwartkop 12 3

Totaal: 60 19

Aantal soorten: 16

Dagverslag

1 80

07:00 21:00 André v.L., Jos en Kees V.

Winterkoning vs. Vink

De ochtend van deze dag leverde nog een paar Waterrallen op, maar die wilden daarna niet meer de kooien in. Zelfs de 
excursie moest het zonder Waterrallen stellen. Er zaten er ook hoorbaar minder in het terrein. De strijd om de meest 
geringde soort van de dag ging daardoor tussen de Winterkoning (die na de eesrte ronde al meteen hoge ogen gooide) 
en de Vink. Die laatste won. Relatieve krenten vandaag waren een Kramsvogel (natuurlijk in een hijsnet) en een Keep.
Groet, André, Jos en Kees

Vandaag was de laatste excursie van dit seizoen: 12 volwassenen en 4 kinderen.

Van tot: Aanwezig:

zondag 30 oktober 2022Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

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

Totaal:alle vangsten van deze soort
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Maandag 31 oktober 2022
Waterrallen doen het weer
Na een rustige nacht is het wederom 
een mooie vrij zonnige dag. Voor het 
laatst waarschijnlijk.
Onze glopplonzers blazen hun partij-
tje weer goed mee vandaag. Merel en 
Vink gaan voor zilver en brons. In-
middels zijn er 623 Waterrallen ge-
ringd dit jaar.
Aan het eind van de dag vingen we 
een paar Waterrallen terug. Eentje 
van eerder vandaag: 2 gram zwaar-
der geworden, van 113 naar 115; een 
ander werd door Koos op 23 oktober 
geringd: van 92 naar 104 gram; en 
een derde, geringd door Kees O. op 
22 oktober van 114 naar 120 gram. 
Eveneens aan het eind van de dag 
zorgden wat invallende Vinken voor 
een eindsprintje richting de 100.
Morgen wordt het afwachten qua weer, hopelijk valt het mee en besluiten veel vogels om het naderende 
regenfront in het westen voor te zijn en naar beneden te komen.
Groet, André, Jos en Kees

Dinsdag 1 november 2022
Toen was er wind
De omslag in het weer is dan nu be-
gonnen. Tot ver in de nacht bleef het 
nog een rustige zuid 3, maar bij het 
licht worden was de wind aangewak-
kerd tot 5 Bft en dat werd in de loop 
van de ochtend zuidwest 7. In de 
middag weer afzwakkend naar 5.
Het bleef vandaag wel droog. Maar 
doordat diverse netsecties gesloten 
bleven en door de harde wind waren 
er maar weinig vangsten. Waterrallen 
waren wel te horen af en toe, maar 
pas in de middag vingen we er een 
paar.
Groet, André, Jos en Kees

Woensdag 2 november 2022
Late start
Een late start na regen in de nacht en 
vroege morgen. Om 10:00 uur stond 
het meeste weer open en op scherp. 
Er zijn niet veel vogels meer in het 
vangterrein en de harde wind (west 
5) helpt natuurlijk ook niet.
Een Sperwer maakte zijn aanwezig-
heid duidelijk door een prooirest (een 
reeds behoorlijk afgekloven bout van 
een Kramsvogel) in sectie 2 achter te 
laten. Van de dader zelf natuurlijk 
geen spoor.
We vangen wederom een Waterral te-
rug die leuk in gewicht is toegeno-

Dagvangst van 31 10 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Goudhaan 2 2
Koolmees 1 1
Koperwiek 2 2
Kramsvogel 1 1
Merel 116 17
Pimpelmees 11 2

Roodborst 2 2
Sijs 19 10
Staartmees 1 1
Vink 115 16
Vuurgoudhaan 2 2
Waterral 430 34
Winterkoning 25 7
Zanglijster 1 1

Zwartkop 1 1

Totaal: 85 14

Aantal soorten: 15

Dagverslag

99

07:30 20:00 André v.L., Jos en Kees V.

Waterrallen doen het weer

Na een rustige nacht is het wederom een moooie vrij zonnige dag. Voor het laatst waarschijnlijk. 
Onze glopplonzers blazen hun partijtje weer goed mee vandaag. Merel en Vink gaan voor zilver en brons. 
Inmiddels zijn er 623 Waterrallen geringd dit jaar. 
Aan het eind van de dag vingen we een paar Waterrallen terug. Eentje van eerder vandaag: 2 gram zwaarder geworden, 
van 113 naar 115; een ander werd door Koos op 23 oktober geringd: van 92 naar 104 gram; en een derde, geringd door 
Kees. O op 22 oktober van 114 naar 120 gram. 
Eveneens aan het eind van de dag zorgden wat invallende Vinken voor een eindsprintje richting de 100. 
Morgen wordt het afwachten qua weer, hopelijk valt het mee en besluiten veel vogels om het naderende regenfront in het 
westen voor te zijn en naar beneden te komen…. 
André, Jos en Kees

Niet voor de website:
Om 16:15 secties 1, 2 en 0 gesloten ivm windverwachting vannacht en morgen. 6 al een rondje eerder vanmiddag  
gesloten ivm bladval.

Van tot: Aanwezig:

maandag 31 oktober 2022Nieuw: Nieuw geringde 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 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Goudhaan 11 2
Keep 1 1
Koperwiek 1 1
Merel 8 8
Pimpelmees 21 3
Roodborst 1 1

Sijs 5 5
Tjiftjaf 1 1
Vink 2 2
Waterral 11 2
Winterkoning 12 3
Zanglijster 2 2

Totaal: 25 6

Aantal soorten: 12

Dagverslag

31

07:30 18:00 André v.L., Jos en Kees V.

Toen was er wind

De omslag in het weer is dan nu begonnen. Tot ver in de nacht bleef het nog een rustige zuid 3, maar bij het licht worden 
was de wind aangewakkerd tot 5 Bft en dat werd in de loop van de ochtend zuidwest 7. In de middag weer afzwakkend 
naar 5. Het bleef vandaag wel droog. Maar doordat diverse netsecties gesloten bleven en door de harde wind waren er 
maar weinig vangsten. Waterrallen waren wel te horen af en toe, maar pas in de middag vingen we er een paar. 
André, Jos en Kees

Niet voor de website:
Bij de eerste ronde van sectie 5 het eind van het lange deel gesloten, evenals de twee losse stukken van 5 (heel veel 
blad).
X en Y bleven de hele dag dicht, evenals 6, het eerste stuk van 7 (vanaf 6) en sectie 0
Sectie 1 en 2 konden in de middag open maar dat leverde niet veel op.

Vannacht en morgenochtend wordt regen verwacht en daarom om 17:00 de gehele opstelling gesloten en alle 
rallenkooien/kooitjes "onklaar" gemaakt. Het lijkt erop dat het in de loop van de ochtend weer droog wordt. Wel blijft de 
wind hard.

Van tot: Aanwezig:

dinsdag 1 november 2022Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

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

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 02 11 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Goudhaan 13 4
Koolmees 1 1
Koperwiek 6 6
Merel 4 4
Pimpelmees 1 1
Roodborst 23 5

Sijs 2 2
Staartmees 1 1
Tjiftjaf 1 1
Vink 6 6
Vuurgoudhaan 1 1
Waterral 25 7
Winterkoning 3 3
Zwartkop 1 1

Totaal: 33 9

Aantal soorten: 14

Dagverslag

1 43

09:30 18:00 André v.L., Jos en Kees V.

Late start

Een late start na regen in de nacht en vroege morgen. Om 10:00 stond het meeste weer open en op scherp. Er zijn niet 
veel vogels meer in het vangterrein en de harde wind (west 5 Bft) helpt natuurlijk ook niet.
Een Sperwer maakte zijn aanwezigheid duidelijk door een prooirest (een reeds behoorlijk afgekloven bout van een 
Kramsvogel) in sectie 2 achter te laten. Van de dader zelf natuurlijk geen spoor. We vangen wederom een Waterral terug 
die leuk in gewicht is toegenomen: geringd op 17 oktober, 113 gram, nu 139 gram. Verder is er weinig te melden over 
deze winderige dag.
André, Jos & Kees

Niet voor de website:
De twee losse stukken van sectie 5, hijs Y en sectie 6 bleven dicht.

Van tot: Aanwezig:

woensdag 2 november 2022Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

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

Totaal:alle vangsten van deze soort
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men: geringd op 17 oktober, 113 gram, nu 139 gram. Verder is er weinig te melden over deze winderige 
dag.
Groet, André, Jos en Kees

Donderdag 3 november 2022
Toch nog 76
Dat hadden we vanochtend niet ver-
wacht, dat we toch nog op 76 vogel-
tjes zouden uitkomen vandaag. De 
wind bleef behoorlijk blazen, Z 4-5, 
en er leken niet veel vogels aanwezig. 
Pas aan het eind van de middag vie-
len er wat slapers in (Koperwiek, Me-
rel, Vink, Sijs) en die zorgden voor de 
eindsprint.
Een kersje werd gevormd door een 
Kleine Barmsijs.
De Waterrallen lieten het een beetje 
afweten vandaag, maar er zat wel 
een terugvangst bij van een vogel 
die vorig jaar op 26 oktober werd ge-
ringd (93 gram), datzelfde jaar op 11 
november werd teruggevangen (104 
gram), en vandaag dus (92 gram).
Groet, André, Jos en Kees

Vrijdag 4 november 2022
Natte start
Bij het licht worden vielen er nog 
steeds buien, na een nacht met veel 
regen. Maar daarna werd het een rus-
tige dag, droog, wind weg... maar 
ook de vogels weg...
Vandaag een teruggevangen Waterral 
die in gewicht is afgenomen: 112 
gram op 4 oktober, nu 104 gram.
Een andere opmerkelijke terugvangst 
betreft een Roodborst die er blijkbaar 
geen genoeg van kan krijgen: ge-
ringd als eerste-kalenderjaar op 23 
juni en vandaag voor de 24e keer (!) 
gevangen dit jaar.
Groet, André, Jos en Kees

Dagvangst van 04 11 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Goudhaan 14 5
Heggenmus 1 1
Koperwiek 6 6
Merel 3 3
Pimpelmees 1 1
Roodborst 21 3

Tjiftjaf 1 1
Vink 14 5
Waterral 22 4
Winterkoning 12 3
Zanglijster 1 1

Totaal: 24 9

Aantal soorten: 11

Dagverslag

33

07:00 18:00 André v.L., Jos en Kees V.

Natte start
Bij het licht worden vielen er nog steeds buien, na een nacht met veel regen. Maar daarna werd het een rustige dag, 
droog, wind weg… maar ook de vogels weg….
Vandaag een teruggevangen Waterral die in gewicht is afgenomen: 112 gram op 4 oktober, nu 104 gram. 
Een andere opmerkelijke terugvangst betreft een Roodborst die er blijkbaar geen genoeg van kan krijgen: geringd als 1kj 
op 23 juni en vandaag voor de 24e keer (!) gevangen dit jaar.
Groet, André, Jos & Kees

Van tot: Aanwezig:

vrijdag 4 november 2022Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

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

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 03 11 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Goudhaan 22 4
Kleine Barmsijs 1 1
Koperwiek 13 13
Merel 19 10
Pimpelmees 1 1
Roodborst 33 6

Sijs 310 13
Staartmees 3 3
Vernietigd 1
Vink 15 15
Waterral 34 7
Winterkoning 1 1
Zanglijster 1 1
Zwartkop 1 1

Totaal: 60 16

Aantal soorten: 14

Dagverslag

77

07:30 18:00 André v.L., Jos en Kees V.

Toch nog 76

Dat hadden we vanochtend niet verwacht, dat we toch nog op 76 vogeltjes zouden uitkomen vandaag. De wind bleef 
behoorlijk blazen, Z 4-5 Bft, en er leken niet veel vogels aanwezig. Pas aan het eind van de middag vielen er wat slapers 
in (Koperwiek, Merel, Vink, Sijs) en die zorgden voor de eindsprint. Een kersje werd gevormd door een Kleine Barmsijs.
De Waterrallen lieten het een beetje afweten vandaag, maar er zat wel een terugvangst bij van een vogel die vorig jaar op 
26 oktober werd geringd (93 gram), 11 november 2021 werd teruggevangen (104 gram) en vandaag dus (92 gram). Foto's 
gemaakt t,b.v. de leeftijdenproblematiek.
Groet, André, Jos & Kees 

Niet voor de website:
De grofmazige netten van sectie 6 enkele uren open gehad, maar later gesloten. Ook Hijs-Y een tijdje geprobeerd, maar 
ook dat leverde te veel blad op, en geen vogels.
De rest van sectie 6 bleef sowieso no steeds dicht.
Komende nacht meest regenachtig, rallenkooien onklaar gemaakt.

Van tot: Aanwezig:

donderdag 3 november 2022Nieuw: Nieuw geringde 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 5 november 2022
Ralloze zaterdag
Het is de eerste dag sinds 21 septem-
ber dat we geen enkele Waterral heb-
ben gevangen. We horen ze wel 
schreeuwen en rondplonzen, dus er 
zijn er nog aanwezig. Maar in de kooi-
en, ho maar.
De dag verloopt verder zonder bij-
zonderheden op een Grote Bonte 
Specht na die we begin september al 
hadden geringd. Het was een rustig 
dagje, met de afsluitende ronde haal-
den we nog een derde van het dagto-
taal binnen.
Kees O. en André D.

Zondag 6 november 2022
Natte winderigheid
De verwachtingen waren niet hoog-
gespannen voor vandaag: naar hard 
toenemende wind en een overtrek-
kend buienfront voorspelden niet veel 
goeds voor onze vangkansen. Toch 
viel het tijdens de eerste paar rondjes 
nog mee. Wat invallende lijsters en 
vers aangekomen Waterrallen hielden 
ons nog even bezig.
Vanaf 11:30 uur was het echter gedaan met de pret en moesten we alle netten sluiten. De rest van de 
dag leverde nog een handje vol Waterrallen op.
Kees O. en André D.

Maandag 7 november 2022
Overal weinig
Het houdt niet over. Veel wind, geluk-
kig nauwelijks neerslag en het aantal 
terugvangsten overtreft het aantal 
nieuw geringde vogels. Vooralsnog 
een dag om gauw te vergeten.
Tegen de avondschemering begint 
het licht te regenen en checken we de 
netten voor de laatste keer vandaag 
een aantal malen. Dat levert zoveel 
op dat we nog een redelijk dagtotaal 
halen en het aantal nieuw geringde 
vogels het aantal terugvangsten toch 
overstijgt. Noemenswaardig is de 
vangst van twee Waterrallen. Daar-
over later meer!
Kees O, Thijs en André D.

Dinsdag 8 november 2022
Langzaam beter!
In de ochtend was vlak na zonsopkomst de zon net boven de horizon mooi te zien, nauwelijks wind dus 
het leek of het een mooi dagje zou worden. Dat werd al gauw gelogenstraft. De zon verdween achter de 
wolken, alhoewel er geen sprake was van zware bewolking of enige neerslag, en de wind nam behoorlijk 
toe tot een 5 à 6 Bft. In de avond nam deze weer af tot 4 Bft.

Dagvangst van 05 11 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Goudhaan 14 5
Grote Bonte Specht 1 1
Heggenmus 1 1
Koolmees 1 1
Koperwiek 8 8
Merel 3 3

Pimpelmees 2 2
Roodborst 1 1
Vink 15 6
Winterkoning 14 5
Zanglijster 1 1

Totaal: 27 7

Aantal soorten: 11

Dagverslag

34

07:30 18:00 André v.L. et al, opgevolgd door Kees en André D.

Ralloze zaterdag,

Eerste dag sinds 21 september dat we geen enkele Waterral hebben gevangen. We horen ze wel schreeuwen en 
rondplonzen, dus er zijn er nog aanwezig. maar in de kooien ho maar. De dag verloopt verder zonder bijzonderheden op 
een Grote Bonte Specht na die we begin September al hadden geringd.

Het was een rustig dagje, met de afsluitende ronde haalden we nog een derde van het dagtotaal binnen.

Van tot: Aanwezig:

zondag 6 november 2022Nieuw: Nieuw geringde 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 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Koperwiek 5 5
Merel 3 3
Sijs 1 1
Tjiftjaf 1 1
Waterral 39 12

Totaal: 18 4

Aantal soorten: 5

Dagverslag

22

07:15 17:24 Kees en André

Natte winderigheid,
De verwachtingen waren niet hooggespannen voor vandaag: naar hard toenemende wind en een overtrekkend buienfront 
voorspeldenden niet veel goeds voor onze vangkansen. Toch viel het tijdens de eerste paar rondjes nog mee. Wat 
invallende lijsters en vers aangekomen rallen hielden ons nog even bezig. Vanaf half twaalf was het echter gedaan met 
de pret en moesten we alle netten sluiten. De rest van de dag leverde nog een handje vol rallen uit de kooien op.

Van tot: Aanwezig:

maandag 7 november 2022Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

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

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 07 11 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Goudhaan 1 1
Koperwiek 7 7
Merel 12 3
Pimpelmees 3 3
Roodborst 2 2
Sijs 12 3

Staartmees 1 1
Vink 14 5
Waterral 33 6
Winterkoning 2 2

Totaal: 20 13

Aantal soorten: 10

Dagverslag

33

07:30 17:22 Kees, Thijs en André

Overal weinig.

Het houdt niet over. Veel wind, gelukkig nauwelijks weerslag en het aantal terugvangsten overtreft het aantal nieuw 
geringde. Vooralsnog een dag om gauw te vergeten.

Tegen de schemer begint het licht te regenen en checken we de netten voor de laatste keer vandaag een aantal malen. 
Dat levert zoveel op dat we nog een redelijk dagtotaal halen en het aantal nieuw geringde het aantal terugvangsten 
overstijgd.

Noemenswaardig is de vangst van twee Waterrallen. Daarover later meer!

Van tot: Aanwezig:

maandag 7 november 2022Nieuw: Nieuw geringde 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 was best OK, de no-
dige ochtendrallen in de kooien en 
door de dag heen sprokkelden we van 
alles bij elkaar. De interessantste 
daarvan was een Groenling (nieuwe 
weeksoort!!) en met 21 nieuwe en 22 
terugvangsten hield het zich mooi in 
evenwicht.
Bij de nieuw geringde waren Koper-
wiek en Vink de meest talrijke, met 
Waterral daar vlak achter. De terug-
vangsten waren onder andere maar 
liefst zes Waterrallen. Van gister-
avond hadden we ook nog twee te-
rugvangsten Waterral laten overnachten om ze in de vroege ochtend te fotograferen vanwege hun aan 
een bekende leeftijd gerelateerd verenkleed. Wij menen dat bij de vaststelling van leeftijden bij de Wa-
terral nog wel iets te verduidelijken is.
Het hoge aantal terugvangsten toont volgens ons aan dat het op dit moment even slecht verder migreren 
is. Het weer zou naar het einde van de week verbeteren volgens de ‘metereologici’ en dat zou wellicht 
tot wat meer vogelbewegingen en dus ook meer vangsten kunnen leiden. Maar dat zou zeker ook wel 
eens de vader van de gedachte kunnen zijn
Kees O, Thijs en André D.

Woensdag 9 november 2022
Weer niet boven de 60!
Het begon allemaal heel rooskleurig. 
Toen begon het te regenen en was 
het minder de rest van de dag. Aan 
het eind van de dag viel de wind wel 
weg en van het aantal nieuw gering-
de en veel geringere aantal terug-
vangsten leiden wij af dat er vannacht 
vertrek is geweest en hopen wij dat 
er deze nacht aankomst zal zijn.
We naderen langzaam twee mijlpalen 
voor dit jaar 700 Waterrallen en 8000 
vogels in de vingers gehad.
Kees O, Thijs en André D.

Donderdag 10 november 2022
Rustige start, maar wel mijlpalen!
Vanochtend was het best aardig weer. 
Nog wel windkracht 5 Bft uit het zuid-
westen, maar daar merkten we in het 
grootste deel van het Glop weinig 
van. We konden vandaag zelfs hijsnet 
Y weer eens openzetten.
De eerste ronde leverde dan ook een 
leuk aantal vogels op, maar geen 
aanwijzingen voor noemenswaardige 
aankomst.
In de loop van de middag trok de 
wind weer aan tot 6 Bft, waardoor de 
algemene indruk van deze dag weer 
erg leek op de andere dagen deze 
week: veel wind, veel blad in de net-
ten en weinig vogels.
Je kunt een beetje marchanderen met wat je nu precies laat meetellen voor het bepalen van de vangst, 
alleen nieuw geringde of ook terugvangsten en wat dies meer zij. Maar feit is dat we gisteren op 9 no-

Dagvangst van 08 11 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Goudhaan 32 5
Groenling 1 1
Koperwiek 24 1 7
Pimpelmees 22 4
Roodborst 3 3
Sijs 11 2

Vink 15 6
Waterral 64 10
Winterkoning 41 5

Totaal: 20 22

Aantal soorten: 9

Dagverslag

1 43

07:20 17:22 Kees, Thijs, André

Langzaam beter!

In de ochtend was vlak na zonsopkomst de zon net boven de horizon mooi te zien, nauwelijks wind dus het leek of het 
een mooi dagje zou worden. Dat werd al gauw gelogenstraft. De zon verdween achter de wolken, alhoewel er geen 
sprake was van zware bewolking of enige neerslag en de wind nam behoorlijk toe tot een 5 à 6 Bf. In de avond nam deze 
weer af tot 4 Bf.

De eerste ronde was best ok, de nodige ochtendrallen in de kooien en door de dag heen sprokkelden we van alles bij 
elkaar. De intressantste daarvan was een Groenling (nieuwe weeksoort!!) en met 21 nieuwe en 22 terug hield het zich 
mooi in evenwicht. Bij de nieuw geringde waren Koperwiek en Vink de meest talrijke met Waterral daar vlak achter. De 
terugvangsten waren onder andere maar liefst 6 Waterrallen. Van gisteravond hadden we ook nog twee terugvangsten 
Waterral laten overnachten om ze in de vroege ochtend te fotograferen vanwege hun aan een bekende leeftijd 
gerelateerd verenkleed. Wij menen dat bij de vaststelling van leeftijden bij de Waterral nog wel iets te verduidelijken is.

Het hoge aantal terugvangsten toont volgens ons aan dat het op dit moment even slecht verder migreren is. Het weer zou 
naar het einde van de week verbeteren volgens de metereologici en dat zou wellicht tot wat meer vogelbewegingen en 
dus ook meer vangsten kunnen leiden. Maar dat zou zeker ook wel eens de vader van de gedachte kunnen zijn.

Van tot: Aanwezig:

dinsdag 8 november 2022Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

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

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 09 11 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Goudhaan 1 1
Koolmees 1 1 2
Koperwiek 15 6
Merel 13 4
Pimpelmees 11 2
Roodborst 11 2

Sijs 2 2
Tjiftjaf 1 1
Vink 7 7
Waterral 16 7
Winterkoning 11 2
Zwartkop 1 1

Totaal: 28 8

Aantal soorten: 12

Dagverslag

1 37

07:18 17:18 Kees, Thijs, André

Weer niet boven de 60!

Het begon allemaal heel rooskleurig. Toen begon het te regenen en was het minder de rest van de dag. Aan het eind van 
de dag viel de wind wel weg en van het aantal nieuw geringde en veel geringere aantal terugvangsten leiden wij af dat er 
vannacht vertrek is geweest en hopen wij dat er deze nacht aankomst zal zijn. We naderen langzaam twee mijlpalen voor 
dit jaar 700 Waterrallen en 8000 vogels in de vingers gehad.

Rallenkooi 7 opengezet vanwege te hoge waterstand

Van tot: Aanwezig:

donderdag 10 november 2022Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

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

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 10 11 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Goudhaan 1 1
Grote Bonte Specht 1 1
Koperwiek 5 5
Merel 6 6
Pimpelmees 2 2
Roodborst 1 1

Sijs 1 1
Staartmees 1 1
Vink 18 9
Vuurgoudhaan 1 1
Waterral 23 5
Winterkoning 32 5
Zwartkop 2 2

Totaal: 27 13

Aantal soorten: 13

Dagverslag

40

07:20 17:16 André & Kees

Rustige start,maar wel mijlpalen!

Vanochtend was het best aardig weer. Nog wel windkracht 5 Bf uit het zuid-westen, maar daar merkten we in het grootste 
deel van het Glop weinig van. We konden vandaag zelfs hijsnet-Y weer eens openzetten. De eerste ronde leverde dan 
ook een leuk aantal vogels op, maar geen aanwijzingen voor noemenswaardige aankomst. In de loop van de middag trok 
de wind weer aan tot 6 Bf, waardoor de algemene indruk van deze dag weer erg leek op de andere dagen deze week: 
veel wind, veel blad in de netten en weinig vogels.

Je kunt een beetje marchanderen met wat je nu precies laat meetellen voor het bepalen van de vangst, alleen nieuw 
geringde of ook terugvangsten en wat dies meer zij. Maar feit is dat we gisteren op 9 november de 700 Waterrallen zijn 
gepasseerd en vandaag de 8000ste record in de database hadden voor dit jaar. Met nog een week of 2 a 3 te gaan is dit 
seizoen dus zeker geslaagd te noemen.

Van de 40 vogels die we vandaag hadden was een groot deel Merel of Koperwiek en daarnaast toch ook weer 5 
Waterrallen. Een Grote Bonte Specht en een Vuurgoudhaan waren de leuke soorten van vandaag. In de schemerronde 
een opleving van Winterkoning, waarvan enkele terugvangst.

Van tot: Aanwezig:

vrijdag 11 november 2022Nieuw: Nieuw geringde 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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vember de 700 Waterrallen zijn gepasseerd en vandaag de 8000e vangst in de database hadden voor dit 
jaar. Met nog een week of twee à drie te gaan is dit seizoen dus zeker geslaagd te noemen.
Van de 40 vogels die we vandaag hadden was een groot deel Merel of Koperwiek en daarnaast toch ook 
weer vijf Waterrallen. Een Grote Bonte Specht en een Vuurgoudhaan waren de leuke soorten van van-
daag.
In de schemerronde een opleving van Winterkoning, waarvan enkele terugvangsten.
Kees O, Thijs en André D.

Vrijdag 11 november 2022
We naderen de eindstreep
De dag begon met stevige wind en 
weinig vogels, zowel in de netten als 
in het terrein.
We begonnen de hoop al op te geven 
dat er dit najaar überhaupt nog iets 
van merkbare trek zou plaatsvinden, 
toen er aan het eind van de middag, 
ineens en voor het eerst deze week, 
grote groepen Koperwieken overvlo-
gen. Een handje vol hiervan belandde 
ook in de netten. Voor we deze vogels 
goed en wel geringd hadden was het 
feest ook alweer voorbij.
In de loop van de dag nam de wind 
dusdanig af dat we hijsnet Y weer 
konden openen. En dat was niet voor niets, want in de avondschemering hing er een Houtsnip in dit net. 
Dit bleek de voorbode van nog tien, door Holmer in de polder, gedazzelde exemplaren.
Nu tijdens het schrijven van dit verslagje is het bijna bladstil in het Glop. Nog geen activiteit van Water-
rallen merkbaar, maar misschien komen er later deze nacht nog wat aan. We zullen het morgenochtend 
zien.
Kees O, Thijs O. en André D.

Week 46

Zaterdag 12 november 2022
Vandaag wisseldag
André Duiven droeg het Glop over 
aan Kees en Leo die bij de boot al za-
gen dat Kees Oosterbeek de boot te-
rugnam. Bij overdracht stond de tel-
ler op een bescheiden 13 vogels en 
het bleef bescheiden: net onder de 
40.
De mist duurde voort tot 13:00 uur 
en ging daarna over in laaghangende 
bewolking. En na 16:00 uur zakte het 
alweer helemaal dicht. Zichtbare trek 
was dus een beetje lastig vandaag;). 
Ook niets van roofvogelaanwezigheid 
gemerkt.
Op verzoek van Holmer verdween de 
mist plotseling weer geheel rond 
20:00 uur in de avond zodat hij toch nog met succes naar Houtsnippen op zoek ging.
De Waterrallen lieten zich vanuit het gehele terrein regelmatig horen en verspreid over de gehele dag 
vingen we er enkele.
De laatste ronde bleef zonder een enkele lijsterachtige en ook slechts een Roodborst retourtje.
Gehele dag druppelsgewijs een paar vogeltjes per ronde. Eigenlijk niets opmerkelijks te melden.
Kees O, en André D, afgelost door Kees van Kleef en Leo

Dagvangst van 11 11 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Goudhaan 1 1
Houtsnip 11 11
Koolmees 2 2
Koperwiek 18 9
Merel 12 3
Pimpelmees 2 2

Putter 1 1
Roodborst 2 2
Sijs 1 1
Vink 110 11
Waterral 3 3
Winterkoning 2 2

Totaal: 37 11

Aantal soorten: 12

Dagverslag

48

07:24 17:19 Kees en André

We naderen de eindstreep,

De dag begon met stevige wind en weinig vogels, zowel in de netten als in het terrein. We begonnen de hoop al op te 
geven dat er dit najaar überhaupt nog iets van merkbare trek zou plaatsvinden, toen er aan het eind van de middag, 
ineens en voor het eerst deze week, grote groepen Koperwieken overvlogen. Een handje vol hiervan belandde ook in de 
netten. Voor we deze vogels goed en wel geringd hadden was het feest ook al weer voorbij. 
In de loop van de dag nam de wind dusdanig af dat we hijsnet-Y weer konden openen. En dat was niet voor niets, want in 
de avondschemering hing er een Houtsnip in dit net. Dit bleek de voorbode van nog 10, door Holmer in de polder, 
gedazzelde exemplaren.
Nu tijdens het schrijven van dit verslagje is het bijna bladstil in het Glop. Nog geen activiteit van rallen merkbaar, maar 
misschien komen er later deze nacht nog wat aan. We zullen het morgenochtend zien.

Van tot: Aanwezig:

vrijdag 11 november 2022Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

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

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 12 11 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Goudhaan 1 1
Houtsnip 1 1
Koperwiek 24 6
Merel 32 5
Pimpelmees 3 3
Rietgors 1 1

Roodborst 21 3
Sijs 1 1
Staartmees 1 1
Vink 6 6
Waterral 27 9
Winterkoning 12 3
Zanglijster 1 1

Totaal: 25 16

Aantal soorten: 13

Dagverslag

41

07:25 19:30 André D. & Kees O., opgevolgd door Leo & Kees van K.

Vandaag wisseldag. Andre Duiven droeg het glop over aan Kees en Leo die bij de boot al zagen dat Kees Oosterbeek de 
boot terugnam. Bij overdracht stond de teller op een bescheiden 13 vogels en het bleef bescheiden net onder de veertig.
De mist duurde voort tot 1 uur en ging daarna over in laaghangende bewolking. En na 4 uur zakte het alweer helemaal 
dicht. Zichtbare trek was dus een beetje lastig vandaag 😊😊. Ook niets van roofvogelaanwezigheid gemerkt. Op verzoek 
van Holmer verdween de mist plotseling weer geheel rond 8 uur in de avond zodat hij toch nog met succes naar 
Houtsnippen op zoek ging.
De rallen lieten zich vanuit het gehele terrein regelmatig horen en verspreid over de gehele dag vingen we er enkele.
De laatste ronde bleef zonder een enkele lijsterachtige en ook slechts een roodborst retourtje,.
Gehele dag druppelsgewijs een paar vogeltjes per ronde. Eigenlijk niets opmerkelijks te melden.

Niet voor de website:
 Vooruitlopend op een voorstel ter bespreking in de ledenvergadering met betrekking tot een extra vanginspanning voor 

de Houtsnippen zijn wij op voorstel van Kees O. en André D. gaan experimenteren met een extra grofmazig net in het 
venige plas-dras struweel achter kooi 5 (naast de appelboom). Kees en André zagen hier namelijk uit de polder 
terugkerende Houtsnippen invallen.

 Bij sectie 4 hebben we een paar kruiwagens zand ingereden om de kleine klapkooitjes op het droge te kunnen 
(her)plaatsen. Dit leverde direct resultaat op.

Van tot: Aanwezig:

zaterdag 12 november 2022Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

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

Totaal:alle vangsten van deze soort
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Zondag 13 november 2022
Een verrassend diverse dag...
Vanochtend was opmerkelijk mooi. 
Een hardblauwe lucht met felrode ba-
nen in de bewolking en het geroep 
van binnenkomende Brandganzen. 
Heerlijk.
Tijdens de eerste ronde vingen we 
opvallend veel Winterkoningen, even-
als trouwens in de laatste avondron-
de. Totaal vingen we vandaag negen 
verse en vier reeds geringde.
De eerste ronde hing er ook nog zo-
maar ineens een enkele Spreeuw in 
het net. Eén Spreeuw. Hoezo? Waar-
om? Waarheen? Waar vandaan? Al-
leen? Vragen te over.
Merels vlogen in kleine aantallen door 
het terrein. In de ochtend vingen (net 
zoals gisteren de gehele dag) uitslui-
tend vrouwtjes en vanaf de namiddag 
uitsluitend mannen.
We vingen ook nog een ‘nieuwe’ 
baansoort, een Holenduif (vrouw, eerste-kalenderjaar). Althans, voor het eerst wordt er een hier ge-
ringd. Eerder (in 2015) hadden we al eens een Holenduif gevangen, maar die was reeds geringd.
Vandaag vloog er een groepje Kramsvogels over en tegen de avond trokken meerdere groepen Koper-
wieken vanuit de polder het duingebied in, die niet bij ons maar kennelijk elders gingen slapen.
Een Havik verbleef helaas te kortstondig in hijsnet X. Datzelfde gold voor een mannetje Sperwer die te 
kort in sectie 2 verbleef. In beide gevallen waren we er dus niet op tijd bij. Opmerkelijk is het geheel 
ontbreken van barmsijzen. En over de Sijzen zelf zijn we ook niet tevreden.
In de avondschemering vingen we in sectie 6 een Kerkuil NVO (Niet Van Ons) die zich opvallend en  
irritant weerbaar gedroeg met zowel de poten als de snavel. Tijdens de verwerking van dit exemplaar 
aan de ringtafel hoorden we een tweede Kerkuil bij sectie 6 blazen.
Kees en Leo

Maandag 14 november 2022
Mopperen helpt...
Na de afgelopen vaak heel stille da-
gen begonnen we vandaag met ruim 
meer wind, zuid tot zuidoost 4 Bft. 
Dus ook al snel hopeloos veel blad in 
de enkele baantjes die we in sectie 6 
toch maar open hadden.
In de loop van de dag werd hijsnet Y 
ontbladerd en gesloten, daarna ook 
de grofmazige netten in sectie 6, met 
uitzondering van de meest westelijke. 
In de rest van de opstelling bleef het 
bladprobleem beheersbaar.
Vanmorgen hoorden we ter hoogte 
van de berkensingel bij sectie 6 en 
begin van 7 ineens voor het eerst een 
flink aantal barmsijzen, waarna we er 
ook enkele vingen. Ook de gewone 
Sijs was opvallend talrijker dan de 
vorige dagen.
Leuk was de vangst van twee Kleine Barmsijzen tegelijk, één met de bekende rode pet en de ander 
met een duidelijke oranje pet.
Op meerdere plaatsen hoorden we vandaag kleine groepjes Keep in het terrein roepen.

Dagvangst van 13 11 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Goudhaan 1 1
Heggenmus 1 1
Holenduif 1 1
Kerkuil 1 1
Koolmees 2 1 3
Koperwiek 110 11

Merel 27 9
Pimpelmees 3 3
Rietgors 1 1
Roodborst 41 5
Sijs 1 1
Spreeuw 1 1
Staartmees 21 3
Tjiftjaf 2 2

Vink 7 7
Waterral 118 19
Winterkoning 49 13
Zanglijster 2 2

Zwartkop 1 1

Totaal: 64 19

Aantal soorten: 19

Dagverslag

2 85

07:30 19:30 Leo & Kees

Een verrassend diverse dag …….

Vanochtend was opmerkelijk mooi. Een hardblauwe lucht met felrode banen in de bewolking en het geroep van 
binnenkomende Brandganzen. Heerlijk.
Tijdens de eerste ronde vingen we opvallend veel Winterkoningen, evenals trouwens als in de laatste avondronde. Totaal 
vingen we er vandaag 9 verse en 4 reeds geringde.
De eerste ronde hing er ook nog zomaar ineens een enkele Spreeuw in het net. Eén Spreeuw. Hoezo? Waarom? 
Waarheen? Waar vandaan? Alleen? Vragen te over.
Merels vlogen in kleine aantallen door het terrein. In de ochtend vingen (net zoals gisteren de gehele dag) uitsluitend 
vrouwtjes en vanaf de namiddag uitsluitend mannen.
We vingen ook nog een nieuwe baansoort, een Holenduif (vrouw, 1 Kj). Eerder (in 2015) hadden we al eens een Holenduif
 gevangen, maar die was reeds geringd. 
Vandaag vloog er een groepje Kramsvogels over en tegen de avond trokken meerdere groepen Koperwiek vanuit de 
polder het duingebied in, die niet bij ons maar kennelijk elders gingen slapen.
Een havik verbleef helaas te kortstondig in hijsnet X. Datzelfde gold voor een mannetje sperwer die te kort in sectie twee 
verbleef. In beide gevallen waren we er dus niet op tijd bij ☹.
Opmerkelijk is het geheel ontbreken van Barmsijs. En over de Sijzen zelf zijn we ook niet tevreden 😊😊.
In de avondschemering vingen we in sectie 6 een NVO Kerkuil die zich opvallend en irritant weerbaar gedroeg met zowel 
de poten als de snavel. Tijdens de verwerking van dit exemplaar aan de ringtafel hoorden we een tweede Kerkuil bij sectie
 6 blazen.

Niet voor de website:
- Opvangkooitje bij Y stond los van de grondplaat, waardoor een Waterral ontsnapte. Tie-wraps brachten uitkomst
- Helaas geen foto voor de website van de Holenduif. We waren zo druk bezig met het ringprogramma, dat we aan het 
einde in alle consternatie de vogel ongefotografeerd haar vrijheid hebben teruggegeven. Het bleek namelijk dat de 
Holenduif wel voorkwam in de soortenlijst (immers reeds in 2015 gevangen), maar uiteindelijk bleek de ringmaat niet 
ingevoerd te zijn. Dat resulteerde bij het opslaan in een * als ringnummer, terwijl die bij het invoeren van de soort het 
opvolgende ringnummer van de vorige soort weergaf. Enfin: we hebben dus aanvankelijk een Holenduif geringd met een 
5.5 mm ring in plaats van de 7 mm. ring. Leuk klusje om die ring weer af te nemen. Inmiddels de juiste ringmaat 

Van tot: Aanwezig:

zondag 13 november 2022Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

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

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 14 11 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Heggenmus 1 1
Houtsnip 1 1
Kleine Barmsijs 2 2
Koolmees 2 2
Koperwiek 3 3
Merel 311 14

Pimpelmees 3 3
Rietgors 1 1
Roodborst 14 5
Sijs 110 11
Staartmees 3 3
Tjiftjaf 11 2
Vink 14 5
Vuurgoudhaan 1 1

Waterral 611 17
Winterkoning 5 5
Zwartkop 2 2

Totaal: 51 27

Aantal soorten: 17

Dagverslag

78

07:30 19:00 Leo & Kees

Na de afgelopen vaak heel stille dagen begonnen we vandaag met ruim meer wind uit zuid tot zuidoost kracht 4. Dus ook 
al snel hopeloos veel blad in de enkele baantjes die we in sectie 6 toch maar open hadden. In de loop van de dag hijsnet 
Y ontbladerd en gesloten daarna ook de grofmazige in sectie 6 weer gesloten m.u.v. de meest westelijke. In de rest van 
de opstelling bleef het bladprobleem beheersbaar. Vanmorgen hoorden we ter hoogte van de berkensingel bij sectie 6 en 
begin van 7 ineens voor het eerst een flink aantal Barmsijsjes, waarna we er ook enkele vingen. Ook de gewone Sijs was 
opvallend talrijker dan de vorige dagen. Leuk was de vangst van twee barmpjes tegelijk , een met de bekende rode pet en 
de ander met een duidelijke oranje pet. Op meerdere plaatsen hoorden we vandaag kleine groepjes Keep in het terrein 
roepen.
De dag verliep verder vrij rustig met in elke ronde wel enkele vogels waarbij Merel, Waterral en Sijs het meest talrijk 
waren. Kleine verrassingen waren behalve de barmpjes, een Vuurgoudhaan en een Rietgors. Bij een tjifje hebben we 
korte tijd de boeken er bij gehad , maar we trokken na wat geblader toch beslist de conclusie dat het een gewone Tjiftjaf 
betrof.
Vandaag geen jagende roofvogels in het terrein opgemerkt al deden klein concentraties vogels in de netten er af en toe 
wel aan denken. Al sprokkelend kwamen we toch weer bijna bij 80 vogels uit.
Na de dag van gisteren met 9 verse en totaal 13 Winterkoninkjes aan de ringtafel , was het leuk te constateren dat we 
vandaag tevreden moesten zijn met alleen 5 retourtjes.
In de avondronde hoorden we vrij veel Merels die kwamen slapen in het bosgedeelte maar we vingen er slechts twee. Als 
ze morgen wakker worden is de rest aan de beurt.

Niet voor de website: het grofmazige experimentele net leverde vanmorgen het eerste bescheiden resultaat in de vorm 
van een adulte Houtsnip op.

Van tot: Aanwezig:

maandag 14 november 2022Nieuw: Nieuw geringde 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 dag verliep verder vrij rustig met in elke ronde wel enkele vo-
gels waarbij Merel, Waterral en Sijs het talrijkst waren. Kleine 
verrassingen waren behalve de Kleine Barmsijzen een Vuurgoud-
haan en een Rietgors.
Bij een Tjiftjaf hebben we korte tijd de boeken erbij gehad, maar 
we trokken na wat geblader toch beslist de conclusie dat het een 
gewone Tjiftjaf betrof.
Vandaag geen jagende roofvogels in het terrein opgemerkt al de-
den kleine concentraties vogels in de netten er af en toe wel aan 
denken. Al sprokkelend kwamen we toch weer bijna op 80 vogels 
uit.
Na de dag van gisteren met negen verse en totaal 13 Winterko-

ningen aan de ringtafel, was het leuk te constateren dat we vandaag tevreden moesten zijn met alleen 
vijf retourtjes.
In de avondronde hoorden we vrij veel Merels die kwamen slapen in het bosgedeelte maar we vingen er 
slechts twee. Als ze morgen wakker worden is de rest aan de beurt.
Kees en Leo

Dinsdag 15 november 2022
En hier kwamen we voor...
Merels en Waterrallen. Die waren er 
vandaag voldoende. Voordat we de 
eerste ‘officiële’ ronde liepen hadden 
we al vijf Waterrallen in de ‘pocket’. 
Die zaten bijna allemaal rond de 
speaker te slapen, waar ze met de 
hand ‘geplukt’ konden worden.
De dag begon grijs, het was niet echt 
koud en er was weinig wind. De net-
ten waren dauwvrij en de hoeveel-
heid blad was alleszins redelijk te 
noemen.
De eerste volle ronde begon goed. 
Merels in overvloed. Er was duidelijk 
aankomst, zowel vanuit noordoost, 
als vanuit de polder. En dat bleef ge-

durende de gehele dag eigenlijk gewoon doorlopen. Pas rond 
16:00 uur was het ineens over. Even een kort dutje voor de nach-
telijke wegtrek?
Ook de Waterrallen lieten zich van hun goede kant zien. Gedu-
rende de gehele dag bleven we ze eigenlijk wel vangen en ook 
door het gehele terrein. Zelfs de kooien bij sectie 5 en 8 deden dit 
keer mee.
Aan het einde van de ochtend vingen we ineens zomaar een Hout-
snip in het grofmazige net bij hijsnet Y. Zou dat te maken kunnen 
hebben gehad met de jagers in de polder? Want op zich is het een 
vreemde plek voor dat tijdstip.
In de middag werden we verrast door een groepje Sijzen dat 
besloten had zich tijdelijk te vestigen in hijsnet X. Altijd leuk om 
zo’n groepje aan te treffen. Aan het einde van de dag begonnen 
we, net zoals gisteren, Vinken te vangen die kennelijk op zoek 
waren naar een slaapplek in het Glop.
We kijken terug op een mooie dag. Voor de rest van de week 
moeten we dat nog maar afwachten, gelet op de weersverwach-
tingen.
Waarnemingen:
- We zagen nog een groep Kramsvogels over komen en hoorden 
aan het einde van de dag meerdere Watersnippen.

Dagvangst van 15 11 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Goudhaan 3 3
Houtsnip 1 1
Koolmees 1 1
Koperwiek 12 3
Merel 242 44
Pimpelmees 3 3

Roodborst 3 3
Sijs 46 10
Staartmees 3 3
Tjiftjaf 3 3
Vink 9 9
Vuurgoudhaan 11 2
Waterral 228 30
Winterkoning 43 7

Zanglijster 7 7

Totaal: 105 24

Aantal soorten: 15

Dagverslag

129

07:45 19:00 Leo & Kees

En hier kwamen we voor .…….
Merels en Waterrallen. Die waren er vandaag voldoende 😊😊. Voordat we de eerste ‘officiële’ ronde liepen hadden we al 5
 Waterrallen in de ‘pocket’. Die zaten bijna allemaal rond de speaker te slapen, waar ze met de hand ‘geplukt’ konden 
worden. De dag begon grijs, het was niet echt koud en er was weinig wind. De netten waren dauwvrij en de hoeveelheid 
blad was alleszins redelijk te noemen. De eerste ronde begon goed. Merels in overvloed. Er was duidelijk aankomst, 
zowel vanuit Noordoost, als vanuit de polder. En dat bleef gedurende de gehele dag eigenlijk gewoon doorlopen. Pas rond
 een uur of vier was het ineens over. Even een kort dutje voor de nachtelijke wegtrek? Ook de Waterrallen lieten zich van 
hun goede kant zien. Gedurende de gehele dag bleven we ze eigenlijk wel vangen en ook door het gehele terrein. Zelfs de
 kooien bij sectie 5 en 8 deden dit keer mee. 
Aan het einde van de ochtend vingen we ineens zomaar een Houtsnip in het grofmazige net bij hijsnet Y. Zou dat te 
maken kunnen hebben gehad met de jagers in de polder? Want op zich is het een vreemde plek voor dat tijdstip. In de 
middag werden we verrast door een groepje Sijzen dat besloten had zich tijdelijk te vestigen in hijsnet X. Altijd leuk om 
zo’n groepje aan te treffen. Aan het einde van de dag begonnen we, net zoals gisteren, Vinken te vangen die kennelijk op 
zoek waren naar een slaapplek in het Glop.
Waarnemingen. We zagen nog een groep Kramsvogels over komen en hoorden aan het einde van de dag meerdere 
Watersnippen. Er vloog nog een jagende Sperwer door het terrein, echter zonder met voor ons merkbaar resultaat. 
Hoewel we vandaag weer diverse malen Kepen in het terrein hoorden, lieten zij zich opnieuw niet vangen.
We kijken terug op een mooie dag. Voor de rest van de week moeten we dat nog maar afwachten, gelet op de 
weersverwachtingen.
Niet voor de website:
- De weerman van het Sinterklaasjournaal is vandaag voor televisieopnamen langs geweest op het veldlab.
- De midi-disc recorder heeft de geest gegeven. De powerknop zit muurvast en reageert nergens op. Als je op de play- (of 
een andere) knop drukt gaat de power aan en begint de TOC-reading. Verder dan dat komt hij niet, want als je dan nog 
eens op een (willekeurige) knop drukt gaat de power weer uit. We hebben de andere midi-disc recorder aangesloten (en 
na enig ‘trial and error’ de repeat-knop gevonden 😊😊). Betekent wel dat we dus geen reserve meer hebben (of er één 
tekort komen als we in het kader van de Grijze Merels ook met geluid moeten gaan werken).
- Het ‘plukken’ van Waterrallen lukt prima met behulp van een rood licht zaklamp (Acebeam E10 Zaklamp Rood Licht 
(zaklampen.nl)). Zelf heb je ruim voldoende zicht, terwijl de vogels jou niet zien. Je moet alleen in het begin wel even 
wennen aan het inschatten van de juiste afstand. 
- Sectie 6 en Y de gehele dag gesloten gehouden vanwege wind en bladval. Wel de grofmazige netten opengeschoven.

Van tot: Aanwezig:

dinsdag 15 november 2022Nieuw: Nieuw geringde 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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- Er vloog nog een jagende Sperwer door het terrein, echter zonder met voor ons merkbaar resultaat.
- Hoewel we vandaag weer diverse malen Kepen in het terrein hoorden, lieten zij zich opnieuw niet van-
gen.
Kees en Leo

Woensdag 16 november 2022
Nattigheid...
Vannacht langdurige regen die duur-
de tot circa 9:30 uur vanochtend. Na-
dat de regen voorbij was werd het 
eigenlijk wel aardig weer. De aange-
kondigde harde wind bleef achterwe-
ge en de temperatuur was best te 
harden. De vogels daarentegen wa-
ren er slechts met mondjesmaat, ze-
ker vergeleken met gisteren. Er is 

weinig bijzonders te melden. Qua soorten een echte november-
dag met Vinken, lijsters en Waterrallen.
Naar verwachting houden we morgen de netten gesloten vanwe-
ge de harde wind in combinatie met de regen. Wel hebben we de 
rallenkooien open staan, dus uitslapen wordt het niet.
Kees en Leo

Donderdag 17 november 2022
Foi. Woei...
Vanwege de aanhoudende harde zuid-
oostenwind (7 Bft) hebben we de op-
stelling gesloten gehouden, behou-
dens een paar netjes (driekwart van 
sectie 1) die in de luwte van het bos 
liggen. Deze hebben we aan het ein-
de van de ochtend geopend en hal-
verwege de middag maar weer geslo-
ten vanwege regenval.
De rallenkooien staan wel op scherp, maar de Waterrallen hebben er vandaag niet echt zin in. Daarbij 
komt dat er nauwelijks aankomst is geweest van rallen.
Gedurende de dag zien we diverse Merels en andere lijsterachtigen in het terrein op de grond foerageren. 
Met name de wat meer open stukken in het Glop waar grote plassen liggen zijn erg in trek. Voor de ken-
ners van het terrein: aan de ‘voet’ van hijsnet X en rondom kooi 7.
Morgen staat ons een leuk meditatief klusje te wachten. Ondanks dat de netten gesloten waren ‘vingen’ 
ze toch wel erg veel elzenproppen. Zelfs in sectie 8 komen we elzenproppen in de gesloten netten tegen. 
Maar, de afgelopen periode zijn we genadig behandeld want toen zaten ze er nauwelijks tot niet in.
Hopelijk morgen minder woei.
Kees en Leo

Vrijdag 18 november 2022
Het is december in november...
Er stond vandaag een straffe oostenwind (4 à 5 Bft) die vooral vanmorgen nogal vlagerig was. Het was 
overwegend zwaarbewolkt maar het bleef toch vrijwel droog. We konden dus meer netten openzetten 
dan we verwacht hadden. We hebben sectie 1 en 2 geheel en sectie 3 voor driekwart opengezet evenals 
sectie 7 en de beide korte einden van 5. In deze delen van het terrein heeft de oostenwind het minste 
invloed. In de late namiddag hebben we ook nog het eerste grofmazige net bij hijsnet Y opengezet in 
verband met binnenkomende Merels die het Glop als slaapkamer gebruiken.
We vingen vandaag vrijwel elke ronde één of twee Merels, enkele Koperwieken en heel weinig klein spul. 

Dagvangst van 17 11 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Goudhaan 2 2
Merel 12 3
Tjiftjaf 1 1
Waterral 25 7

Totaal: 7 6

Aantal soorten: 4

Dagverslag

13

08:00 18:00 Leo & Kees

Foi. Woei ……….
Vanwege de aanhoudende harde Zuidoosten wind (kracht 7) de opstelling gesloten gehouden, behoudens een paar 
netjes (driekwart van sectie 1) die in de luwte van het bos liggen. Deze hebben we aan het einde van de ochtend geopend 
en halverwege de middag maar weer gesloten vanwege regenval.
De rallenkooien staan wel op scherp, maar de rallen hebben er vandaag niet echt zin in. Daarbij komt dat er nauwelijks 
aankomst is geweest van rallen.
Gedurende de dag zien we diverse Merels en andere lijsterachtigen in het terrein op de grond foerageren. Met name de 
wat meer open stukken in het Glop waar grote plassen liggen zijn erg in trek. Voor de kenners van het terrein: aan de 
‘voet’ van hijsnet X en rondom kooi 7.
Morgen staat ons een leuk meditatief klusje te wachten. Ondanks dat de netten gesloten waren ‘vingen’ ze toch wel erg 
veel Elzenproppen. Zelfs in sectie 8 komen we Elzenproppen in de gesloten netten tegen. Maar, de afgelopen periode zijn 
we genadig behandeld want toen zaten ze er nauwelijks tot niet in.
Hopelijk morgen minder woei.

Niet voor de website:
- Gisterennacht en vannacht geen rallengeluid.

Van tot: Aanwezig:

donderdag 17 november 2022Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

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

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 16 11 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Goudhaan 1 1
Houtsnip 1 1
Koolmees 2 2
Koperwiek 8 8
Merel 115 16
Roodborst 12 3

Tjiftjaf 11 2
Vink 18 9
Waterral 715 22
Winterkoning 51 6
Zanglijster 1 1

Totaal: 55 16

Aantal soorten: 11

Dagverslag

71

07:45 18:30 Leo & Kees

Nattigheid ……
                                                                                                                                                                                              
   
Vannacht langdurige regen die duurde tot circa 09.30 uur vanochtend. Toch hadden we de netten open en met een 
hogere loopfrequentie was het allemaal eigenlijk best wel te doen. Tijdens de regen ‘scoorden’ we toch nog wat vogels, 
waarbij de Waterral de boventoon voerde.
Nadat de regen voorbij was werd het eigenlijk wel aardig weer. De aangekondigde harde wind bleef achterwege en de 
temperatuur was best te harden. De vogels daarentegen waren er slechts met mondjesmaat, zeker vergeleken met 
gisteren. Er is weinig bijzonders te melden. Qua soorten een echte novemberdag met Vinken, lijsters en Waterrallen.
Naar verwachting houden we morgen de netten gesloten vanwege de harde wind in combinatie met de regen. Wel hebben
 we de rallenkooien open staan, dus uitslapen wordt het niet 😊😊.

Niet voor de website:
-  Niks 😊😊

Van tot: Aanwezig:

woensdag 16 november 2022Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

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

Totaal:alle vangsten van deze soort



67

Alleen tegen de avond in combinatie 
met een actief jagende Sperwer-man, 
die we overigens op een haar na mis-
ten, vingen we ineens ook wat klei-
nere vogels zoals drie retourtjes 
Goudhaan.
De laatste ronde leverde vooral in 
sectie 1 en 2 nog een aantal Merels 
op en een paar Koperwieken die kwa-
men slapen.
Een spaarzaam krentje was een jong 
vrouwtje Grote Bonte Specht in sectie 
5.
In de namiddag begon de toch al lage 
temperatuur verder voelbaar te dalen. Het wordt waarschijnlijk de eerste nacht met vorst in dit najaar.
Waterrallen waren wel in mindere mate in het glop aanwezig maar lieten zich amper vangen. We scoor-
den uiteindelijk een tamelijk mager aantal van 37 vogels.
Kees en Leo

Week 47

Zaterdag 19 november 2022
De laatste wisseling van vangploegen
Het was een koude nacht, resulterend 
in een dun laagje ijs op de open vlak-
tes. De eerste ronde met 10 vogels is 
redelijk te noemen.
De zonsopgang is prachtig. De wind 
neemt in het begin van de ochtend af 
van kracht 5 naar kracht 3 Bft. Nog 
steeds uit oost.
In de uren van de ochtendploeg wer-
den in totaal 44 vogels gevangen 
waarbij de Waterral met 14 nieuw ge-
ringde individuen de Merel (9 geringd) overtroefde.
Henri en Hanneke arriveren pas later in de middag, een kachel die het in november thuis precies op de 
ochtend van vertrek laat afweten vroeg om acute aandacht en als je daarna in alle commotie dan ook 
nog pas een eind onderweg ontdekt dat je rugzak nog thuisstaat...
Afijn, het werd onvoorzien dus laat dat we aankwamen op een rijkelijk met pepernoten bestrooide veer-
dam.
Al in de laatste ronde waren de netten buiten het bos allemaal al met vorst berijpt. We hebben de dag-
totalen pas in de avonduren nog met één Waterral kunnen aanvullen. De netten hangen bevroren dood-
stil want de wind is volledig weggevallen.
We zijn benieuwd naar de dag van morgen want de vogelradar op Vlieland heeft bij het vallen van de 
duisternis flinke wegtrek geregistreerd. Dat zal hier niet anders zijn geweest.
Groet vanuit het koude Groene Glop, Henri en Hanneke

Zondag 20 november 2022
Verslag van een leuke vangdag
Opgestaan met berijpte netten, bomen en struiken en een minimumtemperatuur van -2,2°C om 6:00 
uur. Maar net voor het eerste schemerlicht begon het licht te regenen en was het al snel gedaan met die 
vorsttekenen.
De lichte regen daalde ongeveer een half uur lang neer op het vangterrein waarna de omstandigheden 
snel beter werden om buiten het bos al wat meer secties open te schuiven. In de open delen begon het 
met het helder en droog worden alweer eventjes aan te vriezen, maar dat bleef beperkt tot iets van -1°C. 
In de tweede ronde bewolkte het ineens in korte tijd en begon het zowaar te sneeuwen! Zo’n 20 minuten 
lang daalden flinke vlokken neer, maar verdwenen al bij aanraking met de grond.
De Waterrallen lieten zich vanaf de eerste ronde echter niet onbetuigd. Vooral in de nieuwste versies van 

Dagvangst van 19 11 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Goudhaan 2 2
Koperwiek 16 7
Merel 19 10
Pimpelmees 1 1
Sijs 1 1
Vink 2 2

Waterral 14 14
Winterkoning 53 8

Totaal: 35 10

Aantal soorten: 8

Dagverslag

45

08:00 18:00 Leo & Kees, opgevolgd door Henri

Het was een koude nacht, resulterende in een dun laagje ijs op de open vlaktes. De eerste ronde met 10 vogels is redelijk 
te noemen. De zonsopgang is prachtig. De wind neemt in het begin van de ochtend af van kracht 5 naar kracht 3. Nog 
steeds uit Oost. In de uren van de ochtendploeg zijn er in totaal 44 vogels gevangen waarbij de Waterral met 14 nieuw 
geringde individuen de Merel overtroeft, daarvan werden er 9 geringd. 
Henri en Hanneke arriveren pas later in de middag,een kachel die het in November thuis precies op de ochtend van 
vertrek laat afweten vroeg om acute aandacht en als je daarna in alle commotie dan ook nog pas een eind onderweg 
ontdekt dat je rugzak nog thuisstaat…. Afijn, het werd onvoorzien dus laat dat we aankwamen op een rijkelijk met 
pepernoten bestrooide veerdam. Al in de laatste ronde langs de netten waren de netten buiten het bos allemaal al met 
vorst berijpt. We hebben de dagtotalen pas in de avonduren nog met 1 Waterral kunnen aanvullen. De netten hangen 
bevroren doodstil want de wind is volledig weggevallen. We zijn benieuwd naar de dag van morgen want de vogelradar op 
Vlieland heeft bij het vallen van de duisternis flinke wegtrek geregistreerd. Dat zal hier niet anders zijn geweest.  

Niet voor de website:
- Nadat eerst één MD-recorder de geest heeft gegeven ging gisteravond de disc kapot in de andere speler. Omdat er niet 
meer discs beschikbaar waren hebben we er een telefoon aan gehangen om toch het rallengeluid te kunnen afspelen.
- De ochtendploeg heeft alleen secties 1, 2, 3, 7, 0, 1 grofmazig net en de korte eindjes van sectie 5 open gehad. Om 
12.00 uur alles gesloten.

Van tot: Aanwezig:

zondag 20 november 2022Nieuw: Nieuw geringde 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 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Goudhaan 3 3
Grote Bonte Specht 1 1
Koperwiek 9 9
Merel 117 18
Pimpelmees 1 1
Vink 2 2

Waterral 11 2
Winterkoning 1 1

Totaal: 31 6

Aantal soorten: 8

Dagverslag

37

08:00 18:00 Leo & Kees

Het is december in november …………

Er stond vandaag een straffe Oostenwind kracht 4 a 5 die vooral vanmorgen nogal vlagerig was. 
Het was overwegend zwaar bewolkt maar het bleef toch vrijwel droog. We konden dus meer netten open zetten dan we 
verwacht hadden. We hebben sectie 1 en 2 geheel en sectie 3 voor drie kwart open gezet evenals sectie 7 en de beide 
korte einden van 5. In deze delen van het terrein heeft de Oostenwind het miste invloed. In de late namiddag hebben we 
ook nog het eerste grofmazige net bij hijsnet Y open gezet in verband met binnenkomende merels die het glop als 
slaapkamer gebruiken.
We vingen vandaag vrijwel elke ronde één of twee merels, enkele koperwieken en heel weinig klein spul. Alleen tegen de 
avond in combinatie met een actief jagende Sperwer man, die we overigens op een haar na misten, vingen we ineens ook 
wat kleinere vogels zoals drie retourtjes Goudhaan. De laatste ronde leverde vooral in sectie een en twee nog een aantal 
Merels op en een paar Koperwieken die kwamen slapen. Een spaarzaam krentje was een jong vrouwtje Grote bonte 
specht in sectie vijf. In de namiddag begon de toch al lage temperatuur verder voelbaar te dalen. Het wordt waarschijnlijk 
de eerste nacht met vorst in dit najaar. Waterrallen waren wel in mindere mate in het glop aanwezig maar lieten zich 
amper vangen. We scoorden uiteindelijk een tamelijk mager aantal van 37 vogels.

Niet voor de website: de nachtvlindermensen hebben al hun vangsten en overig materiaal verzameld en mee naar de VU 
genomen voor verdere bewerking. We hadden leuke gesprekken over de wisselwerking tussen vogel- en 
nachtvlinderpopulaties.

Van tot: Aanwezig:

vrijdag 18 november 2022Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

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

Totaal:alle vangsten van deze soort



68

de klapkooitjes van Kees van Kleef – 
die we vanaf dit seizoen maar Kees 
Klapkooi moeten gaan noemen – za-
ten meerdere rallen, maar ook twee 
van de hoofdkooien hadden er ieder 
drie.
In de netten ook nog enkele Merels 
en Koperwieken waarvan vrijwel alle 
Koperwieken al ringen van onze voorgangers droegen.
Boven de elzen en ook de berken ten noorden van de vangopstelling vliegen een paar leuke groepjes 
Sijzen met af en toe daar ook enkele barmsijzen bij. Rond 11:00 uur horen we ook even een Goudvink 
aan de noordkant van sectie 9, het blijft vooralsnog bij horen.
Het is ook vandaag weer opvallend hoeveel Winterkoningen er nog gevangen worden, vandaag ook weer 
13 waarvan acht terugvangsten. Die laatste groep reageert meestal, territoriaal als ze zijn, op de nieuw-
komers in het vangterrein. Er zitten verschillende ‘locals’ bij van dit jaar maar ook van eerder.
De enige Koolmees van vandaag is er eentje die nog steeds gek is op ons, want hij bezocht ons nu voor 
de 33e keer sinds 2020. Zo ook een Pimpelmees met een forse vleugel van inmiddels 70,5 mm die ons 
sinds het ringjaar 2020 nu voor de 15e keer bezoekt.
Maar daartegenover ook een adulte Tjiftjaf die ons sinds 1 augustus 2021 nu pas voor de eerste keer 
opnieuw bezoekt, wel intrigerend zo eentje.
Het blijft de gehele dag windstil en grotendeels onbewolkt tot af en toe wat lichte bewolking, heerlijk fris 
novemberweer. We mogen ons rijk prijzen dat deze omstandigheden zolang nog stand mogen houden en 
we in november voor de tweede maal dit seizoen nog een dagje van over de 100 halen, niet slecht.
De voor vanavond aangekondigde regen blijft uit en we kruipen onder de wol als de buitentemperatuur 
op 1,4°C staat en er een windje van 2 Bft uit pal oostelijke richting is komen te staan.
We zijn hoopvol gestemd dat de dag van morgen ons weer zo’n dag gaat brengen.
Groet vanuit het koude Groene Glop, Henri en Hanneke

Maandag 21 november 2022
Toch genoeg? Jazeker... dat leggen we uit...
Wederom knisperend gras bij de eerste voetstap-
pen buiten het gebouw, wederom nachtvorst en 
wel -1,5°C. Er is amper wind, af en toe een vlaagje 
van 2 Bft uit het zuiden. Na het lopen van de eerste 
ronde is die gedraaid naar zuidoost en waait het 
met af en toe een vlaag van 3 Bft.
In het terrein is niet zoveel activiteit, zeker niet bij 
de rallen want er ligt een dun ijsvloertje bij de kooi-
en. We vangen slechts één Waterral terug die het 
net is ingesprongen. Er vliegen wel meteen merk-
baar meer Sijzen in het terrein, boven sectie 4 zie 
ik uit pal oost vijf barmsijzen over komen vliegen, 
ze gaan kortstondig in de toppen van het elzenbos 
zitten.
Pas vanaf de ronde van 9:30 uur vangen we de 
eerste Waterrallen en de ronde van 11:45 uur heeft een bijzonder exemplaar van de Waterral in het pa-
let aan vogels waar we dan mee thuiskomen. Die ronde leverde verspreid door het bos een leuk aantal 

Dagvangst van 20 11 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Goudhaan 3 3
Heggenmus 2 2
Keep 1 1
Koolmees 1 1
Koperwiek 118 19
Merel 317 20

Pimpelmees 2 2
Roodborst 71 8
Sijs 21 3
Tjiftjaf 11 2
Vink 24 6
Waterral 621 27
Winterkoning 85 13
Zanglijster 1 1

Zwartkop 1 1

Totaal: 61 48

Aantal soorten: 15

Dagverslag

109

07:30 23:59 Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp

Opgestaan met berijpte netten, bomen en struiken en een minimum temperatuur van -2,2 graden om 6 uur. Maar net voor 
het eerste schemerlicht begon het licht te regenen en was het al snel gedaan met die vorsttekenen. De lichte regen 
daalde ongeveer een half uur lang neer op het vangterrein en zorgde dat de omstandigheden snel beter werden om 
buiten het bos al wat meer secties open te schuiven. In de open delen begon het met het helder en droog worden al weer 
eventjes aan te vriezen, maar dat bleef beperkt tot iets van 1 graad onder nul. In de 2e ronde bewolkte het ineens in korte 
tijd en begon het zowaar te sneeuwen ! Zo'n 20 minuten lang daalden flinke vlokken neer, maar verdwenen al bij 
aanraking met de grond. 
De rallen lieten zich vanaf de eerste ronde echter niet onbetuigd. Vooral in de nieuwste versies van de klapkooitjes van 
Kees van Kleef die we vanaf dit seizoen maar Kees Klapkooi moeten gaan noemen zaten meerdere rallen, maar ook 2 
van de hoofdkooien hadden er ieder 3. In de netten ook nog enkele Merels en Koperwieken waarvan vrijwel alle Kopers al 
ringen van onze voorgangers droegen. Boven de Elzen en ook de Berken ten noorden van de vangopstelling vliegen een 
paar leuke groepjes Sijzen met af en toe daar ook enkele Barmsijzen bij. Rond 11 uur horen we ook even een Goudvink 
aan de Noordkant van sectie 9, het blijft vooralsnog bij horen…  
Het is ook vandaag weer opvallend hoeveel Winterkoningen er nog gevangen worden, vandaag ook weer 13 waarvan 8 
terugvangsten. Die laatste groep reageert meestal, territoriaal als ze zijn, op de nieuwkomers in het vangterrein. Er zitten 
verschillende 'locals' bij van dit jaar maar ook van eerder. De enige Koolmees van vandaag is er eentje die nog steeds 
gek is op ons want hij bezocht ons nu voor de 33e keer sinds 2020. Zo ook een Pimpel met een forse vleugel van 
inmiddels 70,5 mm die ons sinds het ringjaar 2020 nu voor de 15e keer bezoekt. Maar daartegenover ook een adulte 
Tjiftjaf die ons sinds 1 Augustus 2021 nu pas voor de 1e keer weer opnieuw bezoekt, wel intrigerend zo eentje.
Het blijft de gehele dag windstil en grotendeels onbewolkt tot af en toe wat lichte bewolking, heerlijk fris Novemberweer. 
We mogen ons rijk prijzen zolang deze omstandigheden nog stand mogen houden en in November voor de 2e maal dit 
seizoen nog een dagje van over de 100 halen, niet slecht….. 
De voor vanavond aangekondigde regen blijft uit en we kruipen onder de wol als de buitentemperatuur op 1,4 graden 
staat en er een windje van 2 bft uit pal oostelijke richting is komen te staan. We zijn hoopvol gestemd dat de dag van 
morgen ons weer zo'n dag gaat brengen.

Niet voor het verslag : rallengeluid gedraaid tussen 20:00 uur en 07:30 uur.

Van tot: Aanwezig:

maandag 21 november 2022Nieuw: Nieuw geringde 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, Vinken en enkele Merels op. 
Net aan de overkant van de Ebelbrug 
zag Hanneke een Houtsnip in het 
net springen, hij belandde tussen de 
Sijzen, een merkwaardig gezicht.
Dan terug naar die bijzondere Water-
ral. Het ging niet om een buitenland-
se ring of een terugvangst van een 
oude vogel, maar om de Waterral die 
het jaartotaal over de grens van het 
jaar met de meeste nieuw geringde rallen heentrok. We hebben er nu meer geringd dan in het ralrijkste 
jaar tot nu toe, 2012 (792 exemplaren). Daarvoor werkte eigenlijk wel alles mee, een seizoen met toch 
overwegend een prima waterhoogte bij de kooien en het verfijnen van de kleine klapkooitjes door Kees 
Klapkooi.
De rest van de dag bleef het lekker doorlopen met iedere ronde overwegend Sijzen, Vinken en Merels. 
Bij die laatste soort vandaan meer nog dan gisteren van die manvrouwen of vrouwmannen, zwarte Me-
rels met op de borst wel geschubde veren, een licht geaccentueerde bruinige bef en een korte lichte 
kinvlek/keelstreep.
Bij de Sijzen vandaag twee stuks met behoorlijk wat aangelegd trekvet en gewichten van 14,8 en zelfs 
15,3 gram, waar de meeste exemplaren rond de 11 en 12 gram zitten.
Om 15:00 uur hebben we hijsnet Y moeten sluiten omdat het aantal blaadjes net zo snel was toegeno-
men als de wind uit de zuidoosthoek.
In de laatste ronde voor het invallen van de duisternis vingen we nog een tweede Houtsnip in een van de 
grofmazige netten. De rallenrondes in het donker leveren niks op.
Groet, Henri en Hanneke

Dinsdag 22 november 2022
Dan zijn er toch weer nieuwe Water-
rallen verschenen...
De wind die vannacht best wel stevig 
had aangehaald naar 4 tot uithalers 
van 5 Bft uit het oosten was bij het 
krieken van de dag behoorlijk afgeno-
men naar 2-3 Bft. Voor het eerst eens 
geen nachtvorst en het was redelijk 
rustig in het bos.
Wel kwamen er weer wat Merels bin-
nenvliegen uit het noordoosten en 
hoorde ik ook meteen weer wat barm-
sijzen. De Zwartkop-man die we zon-
dag ringden en gisteren terugvingen 
hing ook nu weer op dezelfde plek in 
hetzelfde net.
In de kooien meteen al een paar Wa-
terrallen en tijdens het lopen van de 
tweede ronde vloog er een groep van 
circa 150 Sijzen onrustig rond tussen de boomtoppen van de elzen naast sectie 0 en de toppen van de 
berken in de rand van sectie 7 naar 6. We slopen stilletjes weg in de hoop dat de groep ook een bocht 

Dagvangst van 21 11 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Goudhaan 41 5
Heggenmus 1 1
Houtsnip 2 2
Koolmees 1 1
Koperwiek 27 9
Merel 618 24

Pimpelmees 2 2
Roodborst 23 5
Siberische Tjiftjaf 1 1
Sijs 719 26
Staartmees 2 2
Tjiftjaf 11 2
Vink 113 14
Waterral 47 11

Winterkoning 63 9
Zwartkop 1 1

Totaal: 74 40

Aantal soorten: 16

Dagverslag

1 115

07:30 23:59 Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp

Wederom knisperend gras bij de eerste voetstappen buiten het gebouw, wederom nachtvorst en wel -1,5 graden. Er is 
amper wind, af en toe een vlaagje van 2 bft uit het Zuiden. Na het lopen van de eerste ronde is die gedraaid naar 
Zuidoost en waait het met af en toe een vlaag van 3 bft. In het terrein niet zoveel activiteit, zeker niet bij de rallen want er 
ligt een dun ijsvloertje bij de kooien. We vangen slechts 1 Waterral terug die het net is ingesprongen. Er vliegen wel 
meteen merkbaar meer Sijzen in het terrein, boven sectie 4 zie ik uit pal oost 5 Barmsijzen over komen vliegen, ze gaan 
kortstondig in de toppen van het Elzenbos zitten. Pas vanaf de ronde van 09:30 uur vangen we de eerste Waterrallen en 
de ronde van 11:45 uur heeft een bijzonder exemplaar van de Waterral in het palet aan vogels waar we dan mee thuis 
komen. Die ronde leverde verspreid door het bos een leuk aantal Sijzen, Vinken en enkele Merels op. Net aan de 
overkant van de Ebelbrug zag Hanneke een Houtsnip in het net springen, hij belandde tussen de sijzen een merkwaardig 
gezicht.
Dat terug naar die bijzondere Waterral…. Het ging niet om een buitenlandse ring of een terugvangst van een oude vogel, 
maar de Waterral die het jaartotaal over de grens van het jaar met de meeste nieuw geringde rallen heentrok. We hebben 
er nu meer geringd dan in het ralrijkste jaar tot nu toe, 2012. Daarvoor werkte eigenlijk wel alles mee, een seizoen met 
toch overwegend een prima waterhoogte bij de kooien en het verfijnen van de kleine klapkooitjes door Kees Klapkooi.
De rest van de dag bleef het lekker doorlopen met iedere ronde overwegend Sijzen, Vinken en Merels. Bij die laatste 
soort vandaan meer nog dan gisteren van die manvrouwen of vrouwmannen, zwarte Merels met op de borst wel 
geschubde veren, een licht geaccentueerde bruinige bef en een korte lichte kinvlek / keelstreep.
Bij de Sijzen vandaag 2 stuks met behoorlijk wat aangelegd trekvet en gewichten van 14,8 en zelfs 15,3 gram waar de 
meeste exemplaren rond de 11 en 12 gram zitten.
Om 15 uur hebben we hijsnet Y moeten sluiten omdat het aantal blaadjes net zo snel was toegenomen dan de wind uit de 
Zuidoosthoek. In de laatste ronde voor het invallen van de duisternis vingen we nog een 2e Houtsnip in één van de 
grofmazige netten. De rallenrondes in het donker leveren niks op.

Niet voor in het verslag : 
- ik denk dat ik het Houtsnippennet iets meer naar de hogere rand ga verplaatsen, het grootste deel hangt nu echt boven 
water.
- tussen 20:00 uur en 08:00 uur geluid waterral gedraaid.

Van tot: Aanwezig:

dinsdag 22 november 2022Nieuw: Nieuw geringde 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 11 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Goudhaan 12 3
Grote Gele Kwikstaart 1 1
Heggenmus 1 1
Houtduif 1 1
Koolmees 41 5
Koperwiek 15 6

Merel 55 10
Pimpelmees 6 6
Roodborst 4 4
Sijs 26 8
Tjiftjaf 1 1
Vink 48 12
Waterral 310 13
Winterkoning 83 11

Zwartkop 11 2

Totaal: 43 41

Aantal soorten: 15

Dagverslag

84

07:30 23:59 Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp.

De wind die vannacht best wel stevig had aangehaald naar 4 tot uithalers van 5 bft uit het oosten was bij het krieken van 
de dag behoorlijk afgenomen naar 2-3 bft. Voor het eerst eens geen nachtvorst en het was redelijk rustig in het bos. Wel 
kwamen er weer wat Merels binnenvliegen uit het Noordoosten en hoorde ik ook meteen weer wat Barmsijzen. De 
Zwartkop-man die we Zondag ringden en gisteren terugvingen hing ook nu weer op dezelfde plek in hetzelfde net. In de 
kooien meteen al een paar Waterrallen en tijdens het lopen van de tweede ronde vloog er een groep van circa 150 Sijzen 
onrustig rond tussen de boomtoppen van de Elzen naast sectie 0 en de toppen van de Berken in de rand van 7 naar 6. 
We slopen stilletjes weg in de hoop dat de groep ook een bocht zou draaien ter hoogte van hijsnet X maar dat zou de 
volgende ronde ijdele hoop blijken te zijn. We zagen ze zelfs totaal niet meer terug dus waarschijnlijk waren ze 
vertrokken. Daarmee waren echter nog niet alle Sijzen weg, verdeeld over de dag bleven we er af en toe enkele vangen. 
Net als Vinken, die vingen we ook nog weer gedurende de hele dag met een 4-tal slapers in de avondronde. In de middag 
hebben we 2 grofmazige netten in de ponyweide opengeschoven, met de wind van nu durven we dat wel aan. Vooral 
omdat we in de ronde daarvoor uit een groep van zo'n 15 stuks een Houtduif vingen in het enige grofmazige net dat tot 
dan open stond. Later zat er een Houtduif onder één van die netten gewoon op de grond te kijken. We dachten natuurlijk 
dat ie in de onderste baan op z'n gwicht op de grond was beland, maar nadat we de duif vervolgens gewoon vlak voor 
onze neus zagen wegvliegen kwamen we tot een andere conclusie….
Vandaag een Vink, een Koolmees, een Waterral en een Roodborst gevangen die allen hier in November vorig jaar 
geringd waren en nu allen voor het eerst de ringtafel opnieuw bezochten. Leuk en waarschijnlijk een eerste aanwijzing 
voor de omslag en vestiging van alhier overwinterende vogels die het broedseizoen elders hebben doorgebracht. Dit 
hebben we overigens bij de Merels nog niet kunnen constateren.
In de laatste ronde voor de duisternis vangen we naast de sloot ter hoogte van de afslag naar sectie 8 een Grote Gele 
Kwikstaart. De 2e van dit jaar, de 47e in het bestaan van het vogelringstation en nog maar de 2e die in November werd 
gevangen. Tijdens de late avondcontroles worden geen rallen meer gevangen. Wel wordt terloops nog even in een 
nestkast gekeken en wordt daar een slapende Koolmees aangetroffen. Dat wekt nadere interesse en van de 5 
gecontroleerde nestkasten bleken nog 2 anderen tevens bezet. De onbezette nestkasten waren nog niet schoongemaakt; 
net als bij mensen slapen ook mezen liever niet in een vuil bed. 1 van deze Koolmezen hadden we hier al in 2019 geringd 
en is nu in die jaren voor de 3e maal slapend in een nestkast aangetroffen.

Van tot: Aanwezig:

woensdag 23 november 2022Nieuw: Nieuw geringde 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 draaien ter hoogte van hijsnet X maar dat zou 
de volgende ronde ijdele hoop blijken te zijn. We 
zagen ze zelfs totaal niet meer terug dus waar-
schijnlijk waren ze vertrokken.
Daarmee waren echter nog niet alle Sijzen weg, 
verdeeld over de dag bleven we er af en toe enkele 
vangen. Net als Vinken, die vingen we ook nog 
weer gedurende de hele dag met een viertal sla-
pers in de avondronde.
In de middag hebben we twee grofmazige netten in 
de ponyweide opengeschoven, met de wind van nu 
durven we dat wel aan. Vooral omdat we in de ron-
de daarvoor uit een groep van zo’n 15 stuks een 
Houtduif vingen in het enige grofmazige net dat tot 
dan open stond.
Later zat er een Houtduif onder één van die netten 

gewoon op de grond te kijken. We dachten natuurlijk dat ’ie in de onderste baan op z’n gewicht op de 
grond was beland, maar nadat we de duif vervolgens gewoon vlak voor onze neus zagen wegvliegen 
kwamen we tot een andere conclusie...
Vandaag een Vink, een Koolmees, een Waterral en een Roodborst gevangen die alle hier in november 
vorig jaar geringd waren en nu alle voor het eerst de ringtafel opnieuw bezochten. Leuk en waarschijnlijk 
een eerste aanwijzing voor de omslag en vestiging van alhier overwinterende vogels die het broedsei-
zoen elders hebben doorgebracht. Dit hebben we overigens bij de Merels nog niet kunnen constateren.
In de laatste ronde voor de duisternis vangen we naast de sloot ter hoogte van de afslag naar sectie 8 
een Grote Gele Kwikstaart. De tweede van dit jaar, de 47e in het bestaan van het vogelringstation en 
nog maar de tweede die in november werd gevangen.
Tijdens de late avondcontroles worden geen rallen meer gevangen. Wel wordt terloops nog even in een 
nestkast gekeken en wordt daar een slapende Koolmees aangetroffen. Dat wekt nadere interesse en van 
de vijf gecontroleerde nestkasten bleken nog twee anderen tevens bezet.
De onbezette nestkasten waren nog niet schoongemaakt; net als mensen slapen ook mezen liever niet 
in een vuil bed. Eén van deze Koolmezen hadden we hier al in 2019 geringd en is in die jaren voor de 
derde maal slapend in een nestkast aangetroffen.
Groet uit het Glop, Henri en Hanneke

Woensdag 23 november 2022
Weer ruim een pondje meer: Hout-
duif!
In de eerste ronde was het opmerke-
lijk rustig in het bos en ook achter in 
het open terrein. Duidelijk geen nieu-
we aankomst meer en ook met de 
rondvliegende groepjes Sijzen leek 
het gedaan. Maar toch wel overduide-
lijk weer nieuwe Waterrallen in het 
terrein en in de kooien. Dus daar blij-
ven we nog wel van doorvangen.
In de loop van de ochtend zien we bij 

het veldlab een Sperwer achter een net losgelaten Waterral aan 
jagen. Gelukkig (!) zien we de vogel, een vrouwtje, even later 
zonder prooi in de poten op een platte tak in de struiken gaan zit-
ten. Ze blijft daar ongeveer een kwartier zitten maar verlaat dan 
de tak. Als we de volgende ronde lopen klinkt er plots fors sper-
weralarm onder de vogels in het bosstuk van de netopstelling. 

Dagvangst van 23 11 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Goudhaan 11 2
Heggenmus 1 1
Houtduif 1 1
Koolmees 11 2
Koperwiek 63 9
Merel 54 9

Pimpelmees 2 2
Roodborst 3 3
Sijs 12 3
Staartmees 2 2
Tjiftjaf 1 1
Vink 15 6
Waterral 617 23
Winterkoning 31 4

Totaal: 35 33

Aantal soorten: 14

Dagverslag

68

07:45 23:59 Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp

In de eerste ronde was het opmerkelijk rustig in het bos en ook achter in het open terrein. Duidelijk geen nieuwe 
aankomst meer en ook met de rondvliegende groepjes Sijzen leek het gedaan. Maar toch wel overduidelijk weer nieuwe 
Waterrallen in het terrein en in de kooien. Dus daar blijven we nog wel van doorvangen. In de loop van de ochtend zien 
we bij het veldlab een Sperwer achter een net losgelaten Waterral aan jagen. Gelukkig ( ! ) zien we de vogel, een Vrouw, 
even later zonder prooi in de poten op een platte tak in de struiken gaan zitten. Ze blijft daar ongeveer een kwartier zitten 
maar verlaat dan de tak. Als we de volgende ronde lopen klinkt er plots fors sperweralarm onder de vogels in het bosstuk 
van de netopstelling. Zo'n moment waarop je pas echt weet hoeveel meer vogels er in het terrein aanwezig zijn dan je 
denkt. We zien de Sperwer-vrouw een eind verderop ter hoogte van het hijsnet wegvliegen, wederom met lege poten. De 
middag is rustig, maar nul-rondes kennen we wederom niet. Om 16 uur sluiten we hijsnet Y weer wegens toenemende 
wind. Daarna vangen we in één van de grofmazige netten nog weer een Houtduif, daarna kunnen ook die netten dicht 
Eigenlijk is de conclusie aan het eind van de dag dat we over het geheel gewoon een vergelijkbare dag beleefden dan 
gisteren, zij het met lagere aantallen vogels maar net weer even iets meer Waterrallen. We eindigen met één grofmazig 
net vol blad dat eindigt als een klaagmuur waar de hoofdringer zich mee mag vermaken (eigen schuld overigens, het was 
het verlangen naar een uil dat overwon) maar klagen niet met deze aantallen en met deze weersomstandigheden…. De 
rallenrondes leveren tot het slapen gaan geen vogels meer op.

Van tot: Aanwezig:

donderdag 24 november 2022Nieuw: Nieuw geringde 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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Zo’n moment waarop je pas echt weet hoeveel meer vogels er in het terrein aanwezig zijn dan je denkt. 
We zien de Sperwer-vrouw een eind verderop ter hoogte van het hijsnet wegvliegen, wederom met lege 
poten.
De middag is rustig, maar nulrondes kennen we wederom niet. Om 16:00 uur sluiten we hijsnet Y weer 
wegens toenemende wind. Daarna vangen we in één van de grofmazige netten nog weer een Houtduif, 
daarna kunnen ook die netten dicht.
Eigenlijk is de conclusie aan het eind van de dag dat we over het geheel gewoon een vergelijkbare dag 
beleefden als gisteren, zij het met lagere aantallen vogels maar net weer even iets meer Waterrallen.
We eindigen met één grofmazig net vol blad dat eindigt als een klaagmuur waar de hoofdringer zich mee 
mag vermaken (eigen schuld overigens, het was het verlangen naar een uil dat overwon) maar we kla-
gen niet met deze aantallen en met deze weersomstandigheden...
De rallenrondes leveren tot het slapen gaan geen vogels meer op.
Groet uit het Glop, Henri en Hanneke

Donderdag 24 november 2022
Het wordt minder...
De dag begon met precies op het mo-
ment van schemer met een regenbui 
die precies lang genoeg duurde om te 
zorgen dat er lange tijd amper activi-
teit van vogels in het terrein merk-
baar was. De eerste ronde leverde 
dan ook geen enkele vogel op, op de 
terugweg kon er al het nodige water 
van de netten worden afgeschud.
Net voorbij het hijsnet bij de Ebelbrug 
vliegt een Wintertaling op vanuit het 
kreupelhout dat daar in het water 
staat. Het zijn eigenlijk waanzinnig 
goede vliegers als ze zich zo snel tus-

sen die takken door uit de voeten, euh... vleugels kunnen maken 
zonder een tak te raken, echte boseendjes, ongelooflijk.
De volgende ronde was het volledig droog en kwam er weer wat 
beweging in het bos. Maar op zulke ochtenden is de toon voor de 
dag dan vaak eigenlijk al gezet, en dat is: veel beter gaat het niet 
echt meer worden... 
In die ronde vangen we een Tjiftjaf die hier op 3 augustus geringd 
is en vandaag pas voor het eerst teruggevangen. Verder een eer-
ste nieuwe Waterral en ook eentje terug van vorige week. Een 
Rietgors zorgde voor wat verdere variatie. 
Voor het zijraam van het veldlab lag vanmorgen een vers dode 
Houtsnip. Vermoedelijk vannacht tegen het raam gevlogen want 
de vogel was al koud en stijf. Het is een bekend fenomeen dat 

Houtsnippen nogal eens overkomt op hun reis tussen broedgebied en overwinteringsgebied. Wij hebben 
echter vannacht geen knal tegen het raam gehoord en vragen ons af welk signaal daar dan weer van uit 
moet gaan...
Tussen het rondjes lopen door is er voor het eerst tijd genoeg om links en rechts in de opstelling wat 
onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. In de middag komt collegaringer André Duiven nog even 
buurten en maakt de vangst van het vijfde Waterhoen van dit jaar mee. In totaal staan er nu 90 in onze 
database.
In de laatste ronde bij het vallen van de avond hangen er nog vier Vinken in de netten. Duidelijk slapers. 
Opvallend daarbij is dat deze late vangsten iedere dag ineens vogels zijn met behoorlijk wat vet waar dat 
overdag overwegend een ander verhaal is. Hier zat er ook weer eentje bij die maar liefst 25,6 gram 
woog.
In de avond worden de grofmazige netten tegen 21:30 uur al ontbladerd en gesloten want er is wind op 
komen zetten op nadering van een regengebied dat ook komende nacht weer over het eiland gaat trek-
ken.
Groet uit het Glop, Henri en Hanneke

Dagvangst van 24 11 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Goudhaan 2 2
Koolmees 1 1
Koperwiek 1 1
Merel 34 7
Rietgors 1 1
Roodborst 1 1

Sijs 2 2
Tjiftjaf 11 2
Vink 110 11
Waterhoen 1 1
Waterral 27 9
Winterkoning 82 10

Totaal: 28 20

Aantal soorten: 12

Dagverslag

48

07:45 23:59 Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp

De dag begon met precies op het moment van schemer met een regenbui die precies lang genoeg duurde om te zorgen 
dat er lange tijd amper activiteit van vogels in het terrein merkbaar was. De eerste ronde leverde dan ook geen enkele 
vogel op, op de terugweg kon er al het nodige water van de netten worden afgeschud. Net voorbij het hijsnet bij de 
Ebelbrug vliegt een Wintertaling op vanuit het kreupelhout dat daar in het water ligt. Het zijn eigenlijk waanzinnig goede 
vliegers als ze zich zo snel tussen die takken door uit de voeten, euh… vleugels kunnen maken zonder een tak te raken, 
echte boseendjes, ongelooflijk. 
De volgende ronde was het volledig droog en kwam er weer wat beweging in het bos. Maar op zulke ochtenden is de toon 
voor de dag dan vaak eigenlijk al gezet, en dat is: veel beter gaat het niet echt meer worden… In die ronde een Tjiftjaf die 
hier op 3 Augustus geringd is en vandaag pas voor het eerst teruggevangen. Verder een eerste nieuwe Waterral en ook 
eentje terug van vorige week. Voor het zijraam van het veldlab lag vanmorgen een vers dode Houtsnip. Vermoedelijk 
vannacht tegen het raam gevlogen want de vogel was al koud en stijf. Het is een bekend fenomeen dat Houtsnippen 
nogal eens overkomt op hun reis tussen broedgebied en overwinteringsgebied. Wij hebben echter vannacht geen knal 
tegen het raam gehoord en vragen ons af welk signaal daar dan weer van uit moet gaan….
Tussen het rondjes lopen door is er voor het eerst tijd genoeg om links en rechts in de opstelling wat 
onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. In de middag komt collegaringer André Duiven nog even buurten en maakt de 
vangst van het vijfde Waterhoen van dit jaar mee. In totaal staan er nu 90 in onze database.
In de laatste ronde bij het vallen van de avond hangen er nog 4 Vinken in de netten. Duidelijk slapers. Opvallend daarbij is 
dat deze late vangsten iedere dag ineens vogels zijn met behoorlijk wat vet waar dat overdag overwegend een ander 
verhaal is. Hier zat er ook weer eentje bij die maar liefst 25,6 gram woog.
In de avond worden de grofmazige netten tegen 21:30 uur al ontbladerd en gesloten want er is wind op komen zetten op 
nadering van een regengebied dat ook komende nacht weer over het eiland gaat trekken.

Van tot: Aanwezig:

donderdag 24 november 2022Nieuw: Nieuw geringde 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 25 november 2022
Het wordt minder...
Bij het krieken van de dag is prachtig 
roodoranje licht zichtbaar aan de kim 
achter in de polder. De wind staat er 
nog met hoogstens 3 Bft uit de zuide-
lijke hoek en het is halfbewolkt. Er is 
duidelijk aankomst van Merels! Zij 
het in lichte mate en dan nog weer in 
de vorm van ‘touch and go’. Dat wil 
zeggen: in de eerste ronde komen er 
diverse Merels binnenzeilen en vlie-
gen over de netten met enkele die 
erin belanden, en in de tweede ronde 
is dat alweer gedaan.
Bij de 10 Merels van die eerste ronde 
opvallend veel van die heel donkere 

vrouwelijke exemplaren die bijna niet van mannen te onderschei-
den zijn, ze hebben echter wel een kleine kinvlek, zijn lichtelijk 
geschubd op borst en buik en hebben een gele oogring in plaats 
van oranje. Extra opvallend deze ochtend was dat veel vleugel-
lengtes een kopie van elkaar leken, 131 mm...
Ook zitten er meteen weer vijf Waterrallen in de kooien. En dat 
terwijl we vannacht toch best wel een aantal uren lichte neerslag 
hebben gehad resulterend in 2 mm in de regenmeter.
Boven het veldlab draait weer een groepje Sijzen rondjes met het 
zonlicht prachtig schijnend op hun vleugels, ze blijven zich echter 
overwegend ophouden op tophoogte in de elzen, ook weer rond 
het hijsnet. 

In de tweede ronde wederom een Waterhoen in inloopkooi 3 waarbij er nog een tweede exemplaar in de 
omgeving met veel geplons wegrent tussen het riet.
Na de eerste twee rondes zakken de vangsten behoorlijk in en 
wordt het stil in het vangterrein. Bij het gebouw passeert nog een 
keer een groepje Staartmezen die de hoek om gaan bij sectie 1 
maar dat zijn inmiddels allemaal volleerde acrobaten die goed 
zijn in het uitvoeren van een vliegende sprong over de netten. 
Wel passeert nog een Grote Barmsijs de ringtafel.
We blijven de verdere dag rondjes lopen met steeds zo’n vier tot 
acht vogels, met in de middag nog weer een klein clubje van ver-
schillende soorten in hijsnet Y en de directe omgeving daarvan.
In de middag vangen we een grote Waterral die ook lekker stevig 
in de handen ligt; jawel hoor! Eentje met een recordgewicht voor 
ons bestand van 7000+ Waterrallen: 171 gram! Dat zijn twee 
Waterrallen in de klasse van grootte die in onze regio tot vrouw 
bestempeld worden.
Naast die 7000-grens van nieuw geringde Waterrallen ooit die we 
deze week passeerden zijn we nog wat meer drempeltjes overge-
stapt. Vandaag zijn we namelijk ook de grens van 9000 gevangen 
vogels (inclusief de terugvangsten dus) voor dit jaar voorbij en 
afgelopen week heeft hier de 250.000e vogel voor de ringbaan in 
de netten gehangen.
Groet uit het Glop, Henri en Hanneke

Dagvangst van 25 11 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Goudhaan 13 4
Grote Barmsijs 1 1
Heggenmus 1 1
Koperwiek 11 2
Merel 314 17
Roodborst 1 1

Sijs 14 5
Vink 13 4
Waterhoen 1 1
Waterral 710 17
Winterkoning 5 5
Zanglijster 1 1
Zwartkop 1 1

Totaal: 38 22

Aantal soorten: 13

Dagverslag

60

08:00 23:59 Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp

Bij het krieken van de dag prachtig rood-oranje licht aan de kim achter in de polder. De wind staat er nog met hoogstens 3 
bft uit de Zuidelijke hoek en het is halfbewolkt. Er is duidelijk aankomst van Merels ! Zij het in lichte mate en dan nog weer 
in de vorm van touch and go. Dat wil zeggen: in de eerste ronde komen er diverse Merels binnenzeilen en vliegen over de 
netten met enkele die er in belanden, en in de 2e ronde is dat alweer gedaan.  Bij de 10 Merels van die eerstre ronde 
opvallend veel van die heel donkere vrouwelijke exemplaren die bijna niet van vrouwen te onderscheiden zijn, ze hebben 
echter wel een kleine kinvlek, zijn lichtelijk geschubd op borst en buik en hebben een gele oogring ipv oranje. Extra 
opvallend deze ochtend was dat veel vleugellengtes een kopie van elkaar leken, 131 mm… Ook zitten er meteen weer 5 
rallen in de kooien. En dat terwijl we vannacht toch best wel een aantal uren lichte neerslag hebben gehad resulterend in 
2 mm in de regenmeter. Boven het veldlab draait weer een groepje Sijzen rondjes met het zonlicht prachtig schijnend op 
hun vleugels, ze blijven zich echter overwegend ophouden op tophoogte in de Elzen, ook weer rond het hijsnet. 
In de 2e ronde wederom een Waterhoen in inloopkooi 3 waarbij er nog een 2e exemplaar in de omgeving met veel 
geplons wegrent tussen het Riet. Na de eerste 2 rondes zakken de vangsten behoorlijk in en wordt het stil in het 
vangterrein. Bij het gebouw passeert nog een keer een groepje Staartmezen die de hoek om gaan bij sectie 1 maar dat 
zijn inmiddels allemaal volleerde acrobaten die goed zijn in het uitvoeren van een vliegende sprong over de netten. We 
blijven de verdere dag rondjes lopen met steeds zo'n 4 tot 8 vogels met in de middag nog weer een klein clubje van 
verschillende soorten in hijsnet Y en de diecte omgeving daarvan. In de middag vangen we een gote 
Waterral die ook lekker stevig in de handen ligt; jawel hoor ! Eentje met een recordgewicht voor ons bestand van 7000+ 
Waterrallen : 171 gram !  Dat zijn 2 Waterrallen in de klasse van grootte die in onze regio tot vrouw bestempeld worden.. 
Naastdie 7000 grens van nieuw geringde Waterrallen die we deze week passeerden zijn er nog wat meer drempeltjes 
gepasseerd.
Vandaag zijn we namelijk ook de grens van 9000 gevangen vogels (inclusief de terugvangsten dus) voor dit jaar 
gepasseerd en afgelopen week heeft hier de 250.000e vogel voor de ringbaan in de netten gehangen…

Van tot: Aanwezig:

vrijdag 25 november 2022Nieuw: Nieuw geringde 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 48

Zaterdag 26 november 2022
Een waterige dag met: Waterral, Wa-
tersnip en Waterhoen
Bij het krieken van de dag bleek het 
getuige het ochtendrood meteen al 

een prachtige dag te worden. In de polder kon de koperen ploert 
in alle glorie boven het dak van boerderij de Oorsprong uitstij-
gend gezien worden. In het Glop is het bij de eerste ronde opmer-
kelijk rustig. Dat wordt grotendeels veroorzaakt doordat er een 
enorme dauw is. Maar het speciale houtsnippennet levert al met-
een wel wat op, twee Watersnippen en een Waterhoen!
Verder in de kooi-

en drie nieuwe Waterrallen plus één terug en in de netten 
een Vink en een Koperwiek. Van de Merel-aankomst van 
gisteren is vandaag totaal niks te merken. Wel is het da-
gelijkse groepje Sijzen gewoon weer rondjes aan het vlie-
gen en komen er nu ook een paar Veldleeuweriken over. 
De volgende ronde is het al een stuk rustiger in het ter-
rein, al plonsen en spatteren er aan alle kanten rallen in 
het water. Het wordt uiteindelijk zo’n dag waarop je er zo 
vele tientallen actief hoort zijn in het terrein, maar je ze 
amper in de kooien krijgt. Ook hangt er op een gegeven 
moment nog een Waterhoen tegen het net in sectie 3 
maar die zijn nog beter dan Waterrallen in het gebruik 

van een mistnet 
als ladder. Ik had 
het nakijken dus.
We hebben van-
daag rond het middaguur een paar rondes assistentie gehad van 
Jeroen Breidenbach die in opleiding is op Vinkenbaan Vlieland. Hij 
is onder de indruk van de lengtes van onze netsecties (de langste 
sectie op Vlie bestaat uit drie netten). Voor hij weer vertrekt komt 
er een Grote Bonte Specht over het achterste deel van het terrein 
vliegen, de volgende ronde hangt ’ie (gaan we gemakshalve maar 
van uit) in hijsnet Y. Bij terugkomst op weg naar het veldlab hangt 
ineens hijsnet Y vol met een clubje van 11 Staartmezen. Zo in-
eens trapte dit groepje erin terwijl meerdere malen per dag 
Staartmezen door het terrein verplaatsen. Deze groep had acht 
individuen uit mei en september jongstleden, alsmede drie nog 
ongeringde exemplaren.
In de laatste daglichtronde halen we nog een adulte Merel-man 
uit de netten met bijna net zoveel sneeuwwitte als zwarte veren 
op de kop.

Dagvangst van 26 11 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Goudhaan 1 1
Grote Bonte Specht 1 1
Heggenmus 2 2
Koolmees 11 2
Koperwiek 3 3
Merel 32 5

Pimpelmees 6 6
Roodborst 2 2
Sijs 28 10
Staartmees 83 11
Vink 9 9
Waterhoen 1 1
Waterral 44 8
Watersnip 2 2

Winterkoning 42 6

Totaal: 33 36

Aantal soorten: 15

Dagverslag

69

08:00 23:59 Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp ; 2 rondjes assistentie van Jeroen B

Bij het krieken van de dag bleek het getuige het ochtendrood meteen al een prachtige dag te worden. In de polder kon de 
koperen ploert in alle glorie boven het dak van boerderij de Oorsprong uitstijgend gezien worden. In het Glop is het bij de 
eerste ronde opmerkelijk rustig. Dat wordt grotendeels veroorzaakt doordat er een enorme dauw is  Maar het speciale 
Houtsnippennet levert al meteen wel wat op, twee Watersnippen en een Waterhoen ! Verder in de kooien 3 Waterrallen 
plus 1 terug en in de netten een Vink en een Koperwiek. Van de Merelaankomst van gisteren is vandaag totaal niks te 
merken. Wel is het dagelijkse groepje Sijzen gewoon weer rondjes aan het vliegen en komen er nu ook een paar 
Veldleeuwerikken over. De volgende ronde is het al een stuk rustiger in het terrein, al plonsen en spatteren er aan alle 
kanten rallen in het water. Het wordt uiteindelijk zo'n dag waarop je er zo vele tientallen actief hoort zijn in het terrein maar 
je ze amper in de kooien krijgt. Ook hangt er op een gegeven moment nog een Waterhoen tegen het net in sectie 3 maar 
die zijn nog beter dan waterrallen in het gebruik van een mistnet als ladder. Ik had het nakijken dus.
We hebben vandaag rond het middaguur een paar rondes assistentie gehad van Jeroen Breidenbach die in opleiding is 
op Vinkenbaan Vlieland. Hij is onder de indruk van de lengtes van onze netsecties doordat de langste sectie op Vlie 
bestaat uit 3 netten.
Voor hij weer vertrekt komt er een grote bonte Specht over het achterste deel van het terrein vliegen, de volgende ronde 
hangt ie (gaan we gemakshalve maar van uit) in hijsnet Y. Bij terugkomst op weg naar et veldlab hangt ineens hijsnet Y 
vol met een clubje van 11 Staartmezen. Zo ineens trapte dit groepje er in terwijl meerdere malen per dag Staartmezen 
door het terrein verplaatsen. Deze groep had 8 individuen uit Mei jongstleden en uit September, alsmede 3 nog 
ongeringde exemplaren.
In de laatste daglichtronde halen we nog een adulte Merelman uit de netten met bijna net zoveel sneeuwwitte veren als 
zwarte veren op de kop als zwarte. 
In de loop van de middag is het gaan bewolken en trekt er een grauwsluier van haast mistige luchtvochtigheid de polder 
in. Doordat er haast geen wind staat belooft dat wat voor komende nacht. Gedurende de laatste avondrondes is het 
echter nog helder in het terrein, al is er wel weer veel dauw op de netten. Er worden deze avond geen Waterrallen meer 
gevangen.

Nog een erratum op het verslag van gisteren: we schreven er over donkere Merelvrouwen die haast niet van vrouwen te 
onderscheiden waren. Dat moet natuurlijk zijn: die haast niet van mannen te onderscheiden waren.

Niet voor de website :
- de fijnmazige netten van sectie 6 zijn vanmiddag binnengehaald ;
- sectie 5 is vanmiddag en vanavond alvast binnengehaald ;
- waarschijnlijk wordt er morgen amper gevangen want de weersverwachting geeft voor vrijwel de hele dag motregen aan 
zodat de netten wel op tijd dicht zullen gaan.

Van tot: Aanwezig:

zaterdag 26 november 2022Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

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

Totaal:alle vangsten van deze soort



74

In de loop van de middag is het gaan bewolken en trekt een grauwsluier van haast mistige luchtvochtig-
heid de polder in. Doordat er haast geen wind staat belooft dat wat voor komende nacht.
Gedurende de laatste avondrondes is het echter nog helder in het terrein, al is er wel weer veel dauw op 
de netten. Er worden deze avond geen Waterrallen meer gevangen.
Groet uit het Glop, Henri en Hanneke

Zondag 27 november 2022
Bladeren peuteren en netten binnen-
halen
Na het ontbijt een prachtig ochtend-
gloren, maar zoals bekend: ochtend-
rood brengt... en dus vanaf 8:00 uur 
begonnen met blaadjes schudden, 
aan de klaagmuur staan in de pony-
weide waar alle drie grofmazige net-
ten waren volgelopen met eikenblad 
en vanaf 9 uur begonnen met sluiten 
van meerdere netten omdat de regen 
inmiddels een gestaag karakter be-
gon te krijgen.

In die eerste rondes toch nog wel weer een paar 
vogels tussen de blaadjes en in de kooien drie Wa-
terrallen waarvan één terugvangst.
Daarna begonnen met het binnenhalen van de net-
ten van sectie 8, in de middag gevolgd door sectie 
4. In de middag was het enige tijd vrijwel droog en 
kon het hijsnet X wel weer open. Dat resulteerde 
aan het eind van de middag in een rondje met 10 
Sijzen in dat net waarvan zes stuks al een ring van 
eerder dit seizoen droegen.
Verder vingen we nog een eerstejaars Grote Bonte 
Specht terug van 6 september jongstleden, maar 
dat was het dan wel, ons dagverslag van een ver-
der weinig enerverende dag.
Morgen schijnt het er niet al te veel beter uit te zien 
dus we kijken wat we nog wel kunnen doen.
Groet uit een nat Groene Glop, Henri en Hanneke

Maandag 28 november 2022
Druilerigheid alom
Vanmorgen de eerste ronde kunnen 
lopen in droge weersomstandighe-
den, maar dat was ook de enige ron-
de. Er stond nog een wind van 3 Bft 
uit zuidwest aan de rand van het 
vangterrein en het was inmiddels 
zwaar bewolkt.
Afgelopen nacht heeft het ook al lang-
durig geregend, af en toe stevig. De 
radar gaf al de naderende regen aan en we wisten wat ons te doen stond. Snel verdergegaan met het 
binnenhalen van weer een serie netten, ditmaal de drie grofmazige netten in sectie 6 en de paar vogels 
die er inmiddels hingen verwerkt.
De regen was dusdanig licht dat we besloten om te blijven lopen. Dit dus maar gedaan in combinatie met 
netten binnenhalen. De lichte, druilerige regen bleef aanhouden tot vlak voor het invallen van de avond 
en ging daarna meteen over in potdichte mist waarbij je bij de laatste ronde met de zaklamp de boven-
kant van de hijsnetten niet eens kon zien.
We eindigden deze dag, zoals wel te verwachten was met deze weersomstandigheden, met de laagste 
aantallen vogels van deze periode. In de avonduren werden we laat ineens opgeschrikt door een knal 
tegen het achterraam van het veldlab. Buiten gekeken, niks gezien of gevonden, roept Hanneke ineens: 

Dagvangst van 28 11 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Koperwiek 21 3
Merel 23 5
Waterhoen 1 1
Waterral 11 2
Winterkoning 3 3

Totaal: 6 8

Aantal soorten: 5

Dagverslag

14

08:00 23:59 Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp

Vanmorgen de eerste ronde kunnen lopen in droge weersomstandigheden, maar dat was ook de enige ronde. Er stond 
nog een wind van 3 bft uit Zuidwest aan de rand van het vangterrein en het was inmiddels zwaar bewolkt. Afgelopen 
nacht heeft het ook al langdurig geregend, af en toe stevig. De radar gaf al de naderende regen aan en we wisten wat ons 
te doen stond. Snel verder gegaan met het binnenhalen van weer een serie netten, ditmaal de 3 grofmazige netten in 
sectie 6 en de paar vogels die er inmiddels hingen verwerkt. De regen was dusdanig licht dat we besloten om te blijven 
lopen. Dit dus maar gedaan in combinatie met netten binnenhalen. De lichte druilerige regen bleef aanhouden tot vlak 
voor het invallen van de avond en ging daarna meteen over in potdichte mist waarbij je bij de laatste ronde met de 
zaklamp de bovenkant van de hijsnetten niet eens kon zien. We eindigden, zoals wel te verwachten was met deze 
weersomstandigheden, deze dag met de laagste aantallen vogels van deze periode. In de avonduren werden we laat 
ineens opgeschrikt door een knal tegen het achterraam van het veldlab. Buiten gekeken, niks gezien of gevonden, roept 
Hanneke ineens: "daar is ie weer"… Voor het raam staat een Waterhoen te proberen om naar binnen te komen. Op het 
licht afgekomen dus. Het dak opgeklommen met één van de schepnetten in het gebouw en de vogel kunnen vangen, 
Waterhoen nummer 8 voor dit jaar. Toch nog weer eentje erbij op deze magere dag.

Niet voor het verslag :
- afgelopen nacht geen rallengeluid gedraaid ivm de regen.
- vangst met schepnet zoals voor ramen en met het dazzelen staat nog niet als vangstmethode in het invoerveld NET in 
het invoerscherm van de database. 

Niet echt geschikt voor in het verslag:
Merel L491109 teruggevangen van 28 Augustus 2021. Nu 23 x in de database, waarvan 21 x als man. Maar de echt wel 
zwarte vogel heeft een kleine kinvlek en kleine schubrandjes langs veel van de borstveren. Snavel en oogring zijn oranje. 
Volgens de inzichten die we verzameld hebben bij ons bezoek aan de balgencollectie zou deze Merel dus eigenlijk onder 
de zwarte vrouwen vallen, maar twijfel blijft…. De vogel zit ook in de database met 2 x cloacascore 2. een duidelijk 
sexueel actieve man. Het geeft maar weer aan hoe toch niet ieder individu met kinvlek een vrouw is. Ook opvallend: de 
vogel heeft vetgraad 3 aangelegd, is in gewicht toegenoemen tot 109 gram; heeft dat vet kennenlijk als wintervet nodig? 
En verder : vorig jaar heeft de vogel de tong verloren, kijkend naar het gewicht dat ie nu heeft leidt dat dus niet echt tot 
een zwaar probleem. Thuis heb ik ook al eens zo'n geval gehad, een tongloze Merel die ik tot 4 jaar later nog weer 
terugving.

Van tot: Aanwezig:

dinsdag 29 november 2022Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

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

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 27 11 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Goudhaan 1 1
Grote Bonte Specht 1 1
Merel 31 4
Roodborst 3 3
Sijs 65 11
Vink 1 1

Waterral 25 7
Winterkoning 51 6

Totaal: 12 22

Aantal soorten: 8

Dagverslag

34

07:30 23:59 Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp

Na het ontbijt een prachtig ochtendgloren, maar zoals bekend : ochtendrood brengt… en dus vanaf 8 uur begonnen met 
blaadjes schudden, aan de klaagmuur staan in de ponyweide waar alle 3 grofmazige netten waren volgelopen met 
Eikenblad en vanaf 9 uur begonnen met sluiten van meerdere netten omdat de regen inmiddels een gestaag karkater 
begon te krijgen. In die eerste rondes toch nog wel weer een paar vogels tussen de blaadjes en in de kooien 3 
Waterrallen waarvan 1 terugvangst. 
Daarna begonnen met het binnenhalen van de netten van sectie 8 , in de middag gevolgd door sectie 4. In de middag 
was het enige tijd vrijwel droog en kon het hijsnet X wel weer open. Dat resulteerde aan het eind van de middag in een 
rondje met 10 Sijzen in dat net waarvan 6 stuks al een ring van eerder dit seizoen droegen. Verder vingen we nog een 
eerstejaars Grote Bonte Specht terug van 6 September jongstleden, maar dat was het dan wel, ons dagverslag van een 
verder weinig enerverende dag. Morgen schijnt het er niet al te veel beter uit te zien dus we kijken wat we nog wel kunnen 
doen.

Van tot: Aanwezig:

zondag 27 november 2022Nieuw: Nieuw geringde 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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‘daar is ‘ie weer’! Voor het raam staat een Waterhoen te proberen 
om naar binnen te komen. Op het licht afgekomen dus. Het dak 
opgeklommen met een van de schepnetten in het gebouw en de 
vogel kunnen vangen, Waterhoen nummer acht voor dit jaar. Toch 
nog weer eentje erbij op deze magere dag.
Groet uit een nat Groene Glop, Henri en Hanneke

Dinsdag 29 november 2022
Droog en lichte verbetering in de vangsten
De schemer begon laat, het was dan ook nog flink bewolkt. Am-
per wind, maar het zuchtje dat er wel stond kwam nog uit de 
zuidwesthoek. Rond het middaguur zou deze draaien naar de 
noordoosthoek om in de avond weer helemaal stil te vallen tot 0 
Bft. Een groot deel van het land zat vol met hardnekkige mist 
maar hier was de mist van gisteravond al compleet verdwenen, 
ook in de polder.
De vangsten van vandaag kunnen we redelijk kort over zijn, dat 
viel toch wel een beetje tegen kijkend naar de behoorlijke weers-
verbetering ten opzichte van gisteren. Wel leuk: in deze tijd nog 

twee Tjiftjaffen op een dag vangen die beide in puike trekconditie verkeren.
Het dagaantal Waterrallen blijft wederom hangen rond de stuk of vier of vijf vogels per dag waar we de 

meeste seizoenen mee eindigen. We zijn vanmiddag begonnen 
met het verwijderen van de eerste twee inloopkooien die momen-
teel het minst vangen: kooi 5 en kooi 8.
In de laatste ronde wordt er nog een Merel gecontroleerd die in 
hijsnet Y hangt, een exemplaar dat in 2018 is geringd, dit jaar één keer is gevangen op 22 April en 
daarna niet meer in de netten is beland tot deze maand ineens weer drie keer.
In de avond geen rallenvangsten meer en er bezoekt ons ook geen vogel door op de ramen te kloppen.
Groet uit het Groene Glop, Henri en Hanneke

Woensdag 30 november 2022
De middelvingers van vogels...
De dag begon weer met een heerlijk 
rustige ochtend. Wederom droog, 
amper wind die gedurende de hele 
dag met 1 Bft een beetje zwalkt tus-
sen NW, N en ONO, maar ook weder-
om amper vogels in het terrein, laat 
staan in de netten. Wel een frisse 
ochtend met naar later uit weersites 
blijkt een twee uur durende daling 
naar een minimumtemperatuur van 
0,2°C. Nog maar net niet vriezend 
dus.

Dagvangst van 29 11 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Koperwiek 1 1
Merel 74 11
Pimpelmees 2 2
Roodborst 1 1
Staartmees 1 1
Tjiftjaf 2 2

Vink 13 4
Waterral 24 6
Winterkoning 42 6

Totaal: 15 19

Aantal soorten: 9

Dagverslag

34

08:00 23:59 Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp

De schemer begon laat, het was dan ook nog flink bewolkt. Amper wind, maar het zuchtje dat er wel stond kwam nog uit 
de zuidwesthoek. Rond het middaguur zou deze draaien naar de Noordoosthoek om in de avond weer helemaal stil te 
vallen tot 0 bft. Een groot deel van het land zat vol met hardnekkige mist maar hier was de mist van gisteravond al 
compleet verdwenen, ook in de polder. 
De vangsten van vandaag kunnen we redelijk kort over zijn, dat viel toch wel een beetje tegen kijkend naar de behoorlijke 
weersverbetering ten opzichte van gisteren. Wel leuk : in deze tijd nog 2 Tjiftjaffen op een dag vangen die beide in puike 
trekconditie verkeren…
Het dag-aantal Waterrallen blijft wederom hangen rond de stuk of 4 tot 5 vogels per dag waar we de meeste seizoenen 
mee eindigen. We zijn vanmiddag begonnen met het verwijderen van de eerste 2 inloopkooien die momenteel het minst 
vangen: kooi 5 en kooi 8.
In de laatste ronde wordt er nog een Merel gecontroleerd die in hijsnet Y hangt, een exemplaar dat in 2018 is geringd, dit 
jaar 1 x is gevangen op 22 April en daarna niet meer in de netten is beland tot deze maand ineens weer 3 x. In de avond 
geen rallenvangsten meer en er bezoekt ons ook geen vogel door op de ramen te kloppen…

Niet voor de website :
- afgelopen nacht rallengeluid gedraaid van 20 uur tot vanmorgen 08 uur.
- in het vervolg maar beter niet zoveel tie-rips gebruiken aan de leiwieken naar de kooien ; is helmaal niet nodig als de 
geknipte wilgentenen maar zo staan sat het raster overeind blijft staan is het genoeg en scheelt een puist werk bij 
plaatsen en opnemen.
- rallen komen niet graag uit de vegetatie, kooien dus zo weinig rondom open snoeien dat je de opvangkooitjes net goed 
genoeg kunt zien vanaf het pad. Daarom vingen 5 en 8 nu het slechtst.

Van tot: Aanwezig:

dinsdag 29 november 2022Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

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

Totaal:alle vangsten van deze soort

Dagvangst van 30 11 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Grote Bonte Specht 1 1
Merel 2 2
Roodborst 1 1
Sijs 33 6
Staartmees 2 2
Vink 1 1

Waterral 12 3
Winterkoning 2 2

Totaal: 6 12

Aantal soorten: 8

Dagverslag

18

08:00 23:59 Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp

De dag begon weer met een heelijk rustige ochtend. Wederom droog, amper wind die gedurende de hele dag met 1 bft 
een beetje zwalkt tussen NW, N en ONO, maar ook wederom amper vogels in het terrein, laat staan in de netten. Wel 
een frisse ochtend met naar later uit weersites blijkt een twee uur durend naar minimum temperatuur zakkende 
temperatuur van 0,2 graden. Nog maar net niet vriezend dus…. 
De eerste ronde langs de resterende openstaande netten van sectie 1 t/m 3 en beide hijsnetten levert maar 1 
Winterkoning op die pas op de terugweg in het net hangt, maar verd… er bij het in het zakje stoppen vandoor gaat. Dat 
zijn dus Winterkoningen…
We gaan dus al op tijd verder met het opnemen van netten maar geven ook even voorrang aan het ontmantelen van de 
wieken van de volgende 2 rallenkooien, die van sectie 7 en Y. Geinig hoeveel meer je tijdens zo'n tijdrovende klus dan 
veel meer vogels in en boven het terrein bemerkt dan wanneer je je uurlijkse rondje loopt en weer bij het veldlab verblijft. 
Zo stellen we vast dat er veel vaker paartjes Nijlganzen vanuit de polder naar het duin vliegen, waarbij 1 stel even wordt 
nagezeten door een vrouw Havik die uit de top van een Els bij hijsnet X omhoog komt. Om nog maar te zwijgen over een 
groep van maar liefst 35 Houtduiven die in de ponyweide omhoog komen waar een paar dagen geleden de grofmazige 
netten nog voor ze klaar stonden….
En moeten we het zien als een naar ons opgestoken middelste handpen als we nu op de paden waar geen netten meer 
staan overal poepspetters van Waterrallen zien….?
Na de middag vliegt er ineens weer een erg onrustige groep Sijzen rond over het achterterrein, het zijn er ongeveer 150 
bij elkaar, net zoals die groep die we vorige week al een keer zagen. Uit deze groep vangen we er 6 in hijsnet X, 3 met 
een ring van eerder dit seizoen en 3 ongeringde exemplaren. Daar blijft het bij.
We hebben aan het eind van de middag als we in het donker terugkomen bij het veldlab de rallenkooien en wieken van 
kooi Y en kooi 7 weten te ontmantelen. Ook zijn vandaag secties 0 / 7 en 3 binnengehaald.   

Niet voor de website :

- afgelopen nacht rallengeluid gedraaid tussen 19:00 uur en 08:00 uur.
- vraag : van wie zijn de 3 Soepboerfietsen die in de ONAD staan?
- Vrijdag wordt de container aan de weg geleegd, wie weet nog iets waarvan hij/zij zeker is dat weggegooid kan worden?
- We worden iedere avond tijdens het schrijven van het verslag muzikaal weer goed begeleid door muizen die zich vooral 
in de eetkamerhoek naar binnen proberen te knabbelen. Die hoek van het gebouw is ook wel weer begonnen weg te 
rotten. Er liggen meerdere slaapzakken en/of dekbedden in dozen of plastic zakken in het gebouw, van wie?

Van tot: Aanwezig:

woensdag 30 november 2022Nieuw: Nieuw geringde 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 langs de resterende openstaande netten van sectie 1 t/m 3 en beide hijsnetten levert 
maar één Winterkoning op die pas op de terugweg in het net hangt, maar er verd... bij het in het zakje 
stoppen vandoor gaat. Dat zijn dus Winterkoningen.
We gaan dus al op tijd verder met het opnemen van netten maar geven ook even voorrang aan het ont-
mantelen van de wieken van de volgende twee rallenkooien, die van sectie 7 en Y. Geinig hoe je dan 
tijdens zo’n tijdrovende klus veel meer vogels in en boven het terrein bemerkt dan wanneer je je uur-
lijkse rondje loopt en weer bij het veldlab verblijft.
Zo stellen we vast dat er veel vaker paartjes Nijlganzen vanuit de polder naar het duin vliegen, waarbij 
één stel even wordt nagezeten door een vrouw Havik die uit de top van een Els bij hijsnet X omhoog-
komt.
Om nog maar te zwijgen over een groep van maar liefst 35 Houtduiven die in de ponyweide omhoogko-
men waar een paar dagen geleden de grofmazige netten nog voor ze klaar stonden.
En moeten we het zien als een naar ons opgestoken middelste handpen als we nu op de paden waar geen 
netten meer staan overal poepspetters van Waterrallen zien?
Na de middag vliegt er ineens weer een erg onrustige groep Sijzen rond over het achterterrein, het zijn 
er ongeveer 150 bij elkaar, net zoals die groep die we vorige week al een keer zagen. Uit deze groep 
vangen we er zes in hijsnet X, drie met een ring van eerder dit seizoen en drie ongeringde exemplaren. 
Daar blijft het bij.
We hebben aan het eind van de middag als we in het donker terugkomen bij het veldlab de rallenkooien 
en wieken van kooi Y en kooi 7 weten te ontmantelen. Ook zijn vandaag secties 0, 3 en 7 binnengehaald.
Groeten uit het Groene Glop, Henri en Hanneke

Donderdag 1 december 2022
Het opruimen vordert gestaag
Wederom een heerlijk rustig ochtend-
gloren en helemaal windstil bij 2,5°C. 
Pas om 9:00 uur stak er een beetje 
wind op uit de noordhoek die al snel 
draaide naar noordoost en oost en 
daar bleef zitten. Een paar keer was er 
een uithaler waardoor er weer wat 
bladeren in het hijsnet Y kwamen te 
zitten. Er trok gedurende de dag een 
paar maal een buitje langs maar op 
het eiland bleef het droog. De maxi-
mumtemperatuur bleef steken op 7°C.

In de eerste ronde bleek meteen dat er een goede 
treknacht moest zijn geweest voor Waterrallen 
want kooi 0 had er twee en in de kooi bij hijsnet Y 
zat er eentje zonder dat er nog vangwieken aan de 
kooi zaten, die hadden we er immers gisteren al 
afgehaald. In een van de klepkooitjes bij kooi 3 zat 

Dagvangst van 01 12 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Goudhaan 1 1
Merel 31 4
Sijs 22 4
Staartmees 1 1
Vink 1 1
Waterhoen 2 2

Waterral 46 10
Winterkoning 2 2

Totaal: 13 12

Aantal soorten: 8

Dagverslag

25

#### 17:30 Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp

Wederom een heerlijk rustig ochtendgloren en helemaal windstil bij 2,5 graden celcius. Pas om 9 uur stak er een beetje 
wind op uit de Noordhoek die al snel draaide naar Noordoost en Oost en daar bleef zitten. Een paar keer was er een 
uithaler waardoor er weer wat bladeren in het hijsnet Y kwamen te zitten. Er trok gedurende de dag een paar maal een 
buitje langs maar op het eiland bleef het droog. De maximum temperatuur bleef steken op 7 graden.
In de eerste ronde bleek meteen dat er een goede treknacht moest zijn geweest voor Waterrallen want kooi 0 had er 2 en 
in de kooi bij hijsnet Y zat er eentje zonder dat er nog vangwieken aan de kooi zaten, die hadden we er immers gisteren al 
afgehaald… In één van de klepkooitjes bij kooi 3 zat ook nog een Waterhoen. In het terrein hoorde je ook weer op 
meerdere plekken geknor uit het riet opstijgen en tijdens het rondjes lopen en materialen opruimen maakten zich 
meerdere Max Verstappens uit de voeten over het water onder de wilgen. De groep Sijzen is er nog steeds en we vingen 
er vandaag weer een paar van. Het grootste deel van de dag zijn we met wieken van inloopkooien aan het ontmantelen 
geweest, daarvan moet inmiddels ook wel zo'n 500 meter van staan schatten we zo in. En ondertussen ving kooi Y ook 
nog weer eens een Waterral en een Waterhoen tegelijkertijd…… curieus !
Bij de rallen vandaag ook een jong exemplaar dat nog volop juveniele lichaamsveren had waarvan de bruine randen 
amper waren afgesleten. Die vogel moet haast wel uit een verre regio komen waar pas heel laat gebroed kan worden…. 
Om 11 uur hadden we de laatste gewone mistnetten binnen, het betrof nog de netten van sectie 1 en 2. Aan het eind van 
de middag waren ook de laatste 2 inloopkooien uit het water. Morgen sjouwen we al die spullen naar de opslag. Dan 
staan alleen hijsnetten X en Y nog vangklaar.

Niet voor de website :
- Afgelopen nacht geluid waterral gedraaid van 18:00 uur tot 08:00 uur.
- Aan het eind van de middag werden we door Koos van Ee benaderd met het verzoek of we met versnelde spoed wilden 
zorgen dat de gegevens van een door hem geringde en op zoonosen bemonsterde Waterral in GRIEL zouden worden 
ingevoerd want bij de ral was een vermoeden van positieve uitslag op HPI vastgesteld. Dat gaan we vanzelfsprekend zo 
snel mogelijk via Holmer regelen. Wellicht interessant kan hiebij zijn dat de melding van een dood op het eiland geonden 
geringde Waterral een vogel betrof die een dag later alhier geringd was. We hebben hier in het vangterrein zelf tot nu toe 
niks aan andere dode vogels gevonden, laat staan Waterrallen. Dat zegt natuurlijk niks want de doortreksnelheid kan 
immers zo hoog hebben gelegen dat mogelijk besmette vogels heel snel zijn doorgetrokken. Om daar naar te kijken 
hebben wij hier met z'n allen natuurlijk in die dagen wel een heel mooie dataset opgebouwd waarin ook wel meer 
monsters genomen zijn.

Van tot: Aanwezig:

zondag 4 december 2022Nieuw: Nieuw geringde 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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ook nog een Waterhoen. In het terrein hoorde je 
ook weer op meerdere plekken geknor uit het riet 
opstijgen en tijdens het rondjes lopen en materia-
len opruimen maakten zich meerdere Max Verstap-
pens uit de voeten over het water onder de wilgen.
De groep Sijzen is er nog steeds en we vingen er 
vandaag weer een paar van. Het grootste deel van 
de dag zijn we de wieken van inloopkooien aan het 
ontmantelen geweest, daarvan moet inmiddels ook 
wel zo’n 500 meter van staan schatten we zo in. En 
ondertussen ving kooi Y ook nog weer eens een 
Waterral en een Waterhoen tegelijkertijd. Curieus!
Bij de Waterrallen vandaag ook een jong exem-
plaar dat nog volop juveniele lichaamsveren 
had waarvan de bruine randen amper waren afge-
sleten. Die vogel moet haast wel uit een verre regio 

komen waar pas heel laat gebroed kan worden...
Om 11:00 uur hadden we de laatste gewone mistnetten binnen, het betrof nog de netten van sectie 1 en 
2. Aan het eind van de middag waren ook de laatste twee inloopkooien uit het water. Morgen sjouwen we 
al die spullen naar de opslag. Dan staan alleen hijsnetten X en Y nog vangklaar.
Groeten uit het Groene Glop, Henri en Hanneke

Vrijdag 2 december 2022
De Waterrallen weten van geen op-
houden...
In kooi Y, jawel, wederom nog drie 
Waterrallen, een nieuwe en twee te-
rugvangsten. Daarna hebben we de 
kooi toch echt weggehaald en zijn 
verdergegaan met het opruimen in en 
rond het gebouw.
Groeten uit het Groene Glop, Henri en Hanneke

Week 49

Zaterdag 3 december 2022...
De allerlaatste loodjes
Ook vandaag, onze laatste verblijfsdag hebben we 
nog weer spullen uit het veld gehaald, bijvoorbeeld 
de hijsnetten. Nog snel ook de luidspreker verwij-
derd en het bruggetje achteraan in de opstelling (ik 
noem dat inmiddels de Coningsbrug naar onze oud-
voorzitter) gerepareerd op de plek waar een ringer 
te zwaar werd bevonden en door een plank was 
gezakt.
Dat was het dan voor het najaarsseizoen, een sei-
zoen waar de grote rode draad eigenlijk van is: van 
alles wat minder, behalve van de Waterrallen en  
Winterkoningen. Die vestigden beide een nieuw re-
cord in de aantallen die we daarvan vingen.
Alle succes gewenst aan de feestdagenploeg die 
wellicht nog een winter-CES wil gaan doen tijdens 
het hakken en zagen.
Groet uit het Groene Glop, Henri en Hanneke

Dagvangst van 02 12 22
Soortnaam Nieuw Terug NVO FOUBUI Totaal

Waterral 21 3

Totaal: 1 2

Aantal soorten: 1

Dagverslag

3

zondag 4 december 2022Nieuw: Nieuw geringde vogels
Terug: eigen terugvangsten

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

Totaal:alle vangsten van deze soort



78

Voor een totaaloverzicht van de vangsten van VRS Schiermonnikoog in het Glop van 1991 tot en met 
2022, zie http://www.vogelringschier.nl/soorten.html. 

Jaarstaat 2022 (inclusief CES-vangsten in de winter en de broedperiode)

Bladkoning 13
Blauwborst 5
    Witsterblauwborst 2
Blauwstaart 1
Boerenzwaluw 69
Bonte Vliegenvanger 53
Boomkruiper 9
Boompieper 9
Braamsluiper 15
Draaihals 1
Fitis 734
Fluiter 4
Gekraagde Roodstaart 30
Goudhaan 98
Goudplevier 1
Grasmus 28
Graspieper 2
Grauwe Vliegenvanger 50
Groenling 4
Grote Barmsijs 1
Grote Bonte Specht 18
Grote Gele Kwikstaart 2
Havik 1
Heggenmus 96

Holenduif 1
Houtduif 2
Houtsnip 44
Huismus 3
Keep 27
Kerkuil 1
Kievit 2
Kleine Barmsijs 35
Kleine Karekiet 45
Kneu 4
Koekoek 1
Koolmees 104
Koperwiek 318
Kramsvogel 5
Merel 505
Nachtegaal 1
Oeverzwaluw 38
Paapje 2
Pimpelmees 190
Putter 19
Rietgors 18
Rietzanger 30
Roodborst 515
Siberische Braamsluiper 2

Siberische Tjiftjaf 1
Sijs 776
Sperwer 4
Spotvogel 42
Spreeuw 2
Sprinkhaanzanger 6
Staartmees 73
Taigaboomkruiper 1
Tjiftjaf 419
Tuinfluiter 65
Vink 387
Vuurgoudhaan 35
Waterhoen 10
Waterral 857
Watersnip 4
Winterkoning 210
Witte Kwikstaart 3
Zanglijster 246
Zwarte Roodstaart 2
Zwartkop 707

Totaal 7008
Aantal (s)sp 68

http://www.vogelringschier.nl/soorten.html

