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Hallo allemaal, voor jullie ligt weer een 
nieuwe IJsvogel. Deze keer iets later dan 
gepland maar dat mag, denk ik , de pret niet 
drukken. Ik heb heel hard moeten denken 
waar ik het in dit stukje eens met jullie over 
wil hebben en natuurlijk staat verderop wat 
er allemaal voor spectaculairs er voor dit 
nummer is geschreven. 

Maar eerst wil ik jullie iets leuks vertellen 
over een vogelsoort waarmee het verschrik-
kelijk slecht gaat, de Lepelbekstrandloper. 
Begin dit jaar of eind vorig jaar heb ik al 
ergens op het internet gelezen dat er een 
fokprogramma voor deze bijzondere vogels 
gestart zou gaan worden. Ik zie voor mijn 
ogen al zo iets prachtigs ontstaan als het 
Ooievaarsfokprogramma in de jaren tach-
tig in Nederland, hoe goed dat hier gewerkt 
heeft, weten we uit de eerste hand. Na de 
eerste vondst over een fokprogramma voor 
Lepelbekstrandlopers heb ik eigenlijk nooit 
meer iets kunnen vinden. Het verwondert mij 
dus ontzettend dat ik vanavond ineens op de 
Sovon-site een vervolg op deze voor mij eer-
ste aankondiging tegenkom. Die wil ik jullie 
niet onthouden, hier dus de tekst:

13 Lepelbekstrandlopers gearriveerd in 
Slimbridge 

14-11-2011 Van de afnemende popula-
tie Lepelbekstrandlopers zijn nog ongeveer 
honderd broedparen over en de populatie 
veroudert snel door jongensterfte. Er werd 
besloten om door middel van een fokpro-
gramma te proberen de soort te redden van 
de ondergang. Afgelopen zomer werden op 
de toendra van Chukotka in het noordoosten 
van Rusland eieren verzameld. Vroeger dan 

verwacht kwamen de eieren uit in een broed-
machine toen men per boot onderweg was 
naar Anadyr. Van daar ging de reis naar de 
dierentuin van Moskou waar ze zestig dagen 
in quarantaine gingen. Afgelopen vrijdag arri-
veerden de dertien vogels alert en gezond op 
Heathrow. Inmiddels zitten ze bij de Wildfowl 
and Wetlands Trust in Slimbridge waar ze de 
basis van een fokprogramma moeten worden.

En nu maar hopen dat deze actie zoden 
aan de dijk gaat zetten en niet veel te laat 
komt.

Gaan we verder tot de orde van de dag. 
Deze IJsvogel staat weer bol van verslagen 
over excursies en weekenden. Verder heeft 
Gerton voor de jeugdpagina heel goed zijn 
best gedaan, dankjewel. Ook vertelt Gerard 
over de avonturen die hij samen met Jeroen 
heeft beleefd tijdens hun “stage” werkweek 
op Schiermonnikoog in het kader van de 
cursus vogelringen. Mevrouw de voorzitter 
is met een heel gevolg naar de Overijsselse 
Vogelaarsdag geweest en doet daar in dit 
nummer verslag van. Natuurlijk vinden jullie 
achterin weer de activiteiten voor de aan-
komende maanden. In 2012 is er weer een 
jaarcursus dus na iedere excursie koffie of 
ander lekkers met tellijsten om in te vullen. 
Als laatste wil ik jullie nog attenderen op een 
misschien nieuwe columnist die verslag doet 
van zijn erg late waarneming van een koe-
koek in ons gebied. Rest mij niet veel anders 
dan jullie allemaal het allerbeste te wensen 
voor dit nieuwe jaar met veel gewone en wie 
weet ook bijzondere vogels. En natuurlijk 
veel leesplezier met dit nieuwe nummer.

Ellen Somhorst

Van de redactie
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Terwijl we dit schrijven klettert de regen 
tegen het raam, is de temperatuur gedaald 
naar 6 graden en giert de wind om het huis 
heen. Met enige heimwee zitten wij nu terug 
te denken aan het fantastische vogelweek-
end op Texel in het weekend van 30 septem-
ber t/m 2 oktober 2011.

Tijdens excursies en tellingen hadden we 
zoveel enthousiaste verhalen gehoord over 
HET vogelweekend op Texel, dus we waren 
zo nieuwsgierig geworden dat we ons aan-
gemeld hadden. En natuurlijk is dit voor ons, 
beginnende vogelaars een uitgelezen kans 
om nog meer vogels te leren kennen en te 
ontdekken !

We waren voorbereid op echt Hollands 
herfstweer, maar het weer wat we dit week-
end kregen overtrof onze stoutste verwach-
tingen. Het was gemiddeld zo’n 25 graden, 
er was veel zon en er woei een zwak windje. 
Wederom is er een weerrecord gebroken, 
het 3e record dit jaar al. Naast het droogste 
voorjaar, de natste zomer, nu voor het warme 
nazomerweer in de herfst, zo laat nog in het 
jaar. Voor de trekvogels misschien niet zo 
gunstig, maar om te kamperen en te wande-
len ideaal weer.

We verzamelden vrijdagmorgen om 9 uur 
bij het Mercure Hotel in Deventer. Daar wer-
den meteen de eerste vogels al gespot, de 
“gewone” vogels, zoals merels, koolmezen 
en gaaien, maar ook de prachtig gekleurde 
Carolina eend. Nadat sommigen van ons 
afscheid hadden genomen van hun partner 
vertrokken we met een goede sfeer, heerlijk 
weer en 21 deelnemers verdeeld over 4 vol-
gepakte auto’s en campers richting Lelystad. 
Bij Vliegveld Lelystad zagen we een stuk of 

6 ooievaars, deze hadden waarschijnlijk hun 
nest gehad op de electriciteitsmasten vlak 
naast de A6, voordat je Lelystad binnenrijdt.

Op de dijk Lelystad-Enkhuizen hadden we 
onze eerste koffiebreak, waarna we weer 
verder reden. Links en rechts van deze dijk 
wemelde het van de (diverse soorten) een-
den, meerkoeten, knobbelzwanen en aal-
scholvers. Ook zagen we regelmatig de to-
renvalk bidden boven de berm. We kwamen 
nu al ogen te kort.

Via Hoorn, Den Oever naar Den Helder 
waar Jan-Jaap de club kwam versterken. Op 
de boot hebben we heerlijk van het zonnetje 
genoten. Het leuke van zo’n overtocht is dat 
er meeuwen met de boot meevliegen in de 
hoop dat ze wat te eten krijgen, maar ze la-
ten ook af en toe wat vallen wat wel eens een 
witte vlek op je kleding of hoofd kan achter-
laten. Veel te snel kwamen we aan in Texel, 
we zaten net zo lekker in de zon.

Eerst was het verzamelen op de parkeer-
plaats bij Mokbaai, daar zagen we lepelaars, 
rosse grutto’s, regenwulpen en kleine zilver-
reigers en nog veel meer moois. Daarna via 
het prachtige gebied de Petten, waar ook di-
verse steltlopers (o.a. de kemphaan, of was 

Texel belevenis van Elma en Harry

Eidereenden
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het een kemphen?) en weer kleine zilver-
reigers te zien waren, naar de andere kant 
van Mokbaai. Hier konden we de lepelaars, 
regenwulp en rosse grutto nog beter zien. 
Ook kwam er een smelleken overgevlogen 
die een endje verder op een duintje ging zit-
ten zodat we hem met de telescoopkijker 
goed konden zien. We waren nog maar net 
op Texel en nu al zoveel bijzonders gezien. 
Langs leuke schilderachtige dorpjes,(waar 
we best wel doorheen hadden willen slen-
teren, maar we kwamen tenslotte voor de 
vogels), naar de Waal en Burg, wat plasjes 
en moerasgebied vlak bij het dorp De Waal. 
Hier spotten we de gestreepte strandloper, 
een dwaalgast uit Amerika, die hier steeds 
vaker wordt gesignaleerd. Nu denken jullie 
natuurlijk, nou voor beginnende vogelaars 
ontdekken en weten jullie best al veel. Maar 
eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat dit ons 
allemaal werd ingefluisterd door Ronald, Je-
roen en Appie. Want zoals zij steeds weer de 
soorten weten te ontdekken en te herken-
nen, dat is onvoorstelbaar! Er hoeft maar 
een vogel over te vliegen en hup, zij weten 
welke vogel het is. Soms zelfs zonder te kij-
ken, want dan herkennen ze de vogel aan 
het geluid. Worden wij ook ooit nog eens zo 
goed in het herkennen van vogels? We kun-
nen het ons haast niet voorstellen.

Omdat het dit weekend ook Dutch Birding 
Vogelweekend was wemelde het van de vo-
gelaars, waar je ook kwam, ze waren pre-
sent, gaven elkaar waarnemingen door en 
maakten ons nog nieuwsgieriger naar wat er 
nu weer te zien was.

Daarna via het Wagejot, waar we we weer 
vele soorten eenden en ganzen, goudplevie-
ren, kievieten en nog meer steltlopers zagen, 
naar De Cocksdorp gereden. Maar niet nadat 
we heerlijk hadden genoten van een lekker 
ijsje, getrakteerd door Saskia. Dat was een 

welkome ver-
rassing met 
deze nazo-
merwarmte.

In De Cocks-
dorp stapten Jaap, 
J a c q u e s , 
M a r c e l , 
E v e r t , 
Reg ien, 
Tineke en Carol uit, want zij had-
den daar in de sfeervolle dorpsstraat hun 
onderkomen voor het weekend. We spraken 
af dat zij naar de camping zouden komen om 
gezamenlijk een (zelfmeegenomen) hapje te 
eten.

Op naar camping de Robbenjager. Er 
stond een enorme groep vogelaars te wach-
ten voor de ingang van de camping, want de 
zeldzame orpheusspotvogel was daar ge-
zien. Zij mochten later in groepjes de cam-
ping op om de vogel op te zoeken, dat had 
de campingeigenaar goed bedacht.

Nadat we de tenten hadden opgezet, 
een beetje hadden rondgewandeld over de 
camping, de soortenjagers en anders fana-
tiekelingen de orpheusspotvogel al op de 
foto hadden gezet, sommigen ook al had-
den (naakt)gezwommen, had ieder voor zich 
een lekker (of minder lekker) hapje gemaakt. 
Verrassend wat dat allemaal was, instant 

Grote 
Mantelmeeuw

Orpheus Spotvogel
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spaghetti bolognese, instant noodles, bami, 
sate, macaroni met verse groenten, zelfs 
een boerenkool-met-worst-maaltijd werd er 
tevoorschijn getoverd. Kamperen is zo slecht 
nog niet! Vlak naast de camping ligt een klein 
meertje waar o.a. dodaars rondzwommen. 
Op ons veldje was de tjiftjaf en de winterko-
ning te horen, de roodborst zat te zingen,de 
appelvink, koperwiek en zanglijster kwamen 
overgevlogen en er waren steeds 2 tortel-
duifjes te zien. Deze laatste soort hadden we 
overigens op het hele eiland gespot, waar we 
ook kwamen !

We hebben nog een strandwandeling ge-
maakt. Apart om te merken dat het op het 
strand stukken warmer was dan op de cam-
ping, waar het inmiddels al flink afgekoeld 
was.

Daarna werden er vele verhalen en erva-
ringen uitgewisseld onder het genot van een 
borrel en snackje, gezellig met z’n allen voor 
de tenten en campers. Jaap liet ook nog zijn 
acrobatische kunsten zien door als een jon-
ge gazelle over het touw heen te springen, 
wat om ons veldje was gespannen.

Om een uur of 11 doken we het vermoeid 
maar voldaan de warme slaapzak in !

Na een koude nacht, maar toch lekker ge-
slapen, wassen, ontbijten en lunch klaarma-
ken. De logees uit het dorp waren inmiddels 
ook gearriveerd. De eerste vroege vogelaars 
liepen alweer speurend rond op de camping. 
De orpheusspotvogel was ook al vroeg op. 
Het was best mistig, dus lastig fotograferen, 
maar toch is het gelukt de vogel op de foto 
te krijgen (uiteraard dankzij de fantastische 
Nikon apparatuur!). Jeroen en Ronald had-
den ook nog de bladkoning gespot. Het zon-
netje brak algauw door en het werd weer 
heerlijk warm. We zijn gaan wandelen door 
de Tuintjes, dicht bij de camping. Hier zagen 

we o.a. de roodborsttapuit, de heggemus en 
diverse andere mooie vogeltjes. We hebben 
vlak bij het strand koffie gedronken en er 
waren zelfs kruidnootjes bij ! Heel apart om 
sinterklaassnoepgoed te eten bij 25 graden ! 
Voor de kust zagen we een kleine jager vlie-
gen en er zwommen roodkeelduikers. Nog 
even een groepsfoto gemaakt en toen weer 
terug gewandeld naar de camping. Onder-
weg snoepend van de rijpe, zoete bramen ! 
Nog even langs het reddingshuisje gelopen, 
vlak bij de camping, want daar was weer 
een zeldzame gast gesignaleerd. Een roze 
spreeuw! Maar nogmaals, wij zouden deze 
zonder de experts niet herkend hebben, 
want hij was niet bepaald roze. Maar het was 
een juveniel, dus nog lichtbruin.

Daarna zijn we weer rond gaan rijden over 
het prachtige eiland. We zijn bij Utopia ge-
weest, waar veel steltlopers te zien waren 
en een aalscholver die steeds onderdook en 
weer met een vis in zijn snavel bovenkwam. 
Dit gebied bestaat pas een jaar en ziet er met 
zijn schelpenstrandjes uit, alsof het er al ja-
ren ligt. Daarna weer teruggelopen langs de 
Schorren, een kweldergebied, waar we de 
krombekstrandloper zagen tussen de andere 
strandlopers.

Toen over de IJsdijk naar Oudeschild gere-
den waar we onderweg nog een zwarthals-
zwaan zagen zwemmen. Waarschijnlijk een 

Daurische Klauwier
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ontsnapt exemplaar. In Oudeschild hebben 
we aan de haven in een gezellig cafeetje nog 
wat gedronken en ansichtkaarten voor de 
achterblijvers geschreven. Daarna afscheid 
genomen van Carol, Loes en Regien, want 
zij gingen die middag naar huis. Hierna zijn 
we teruggereden naar de camping, waar we 
ons wat opgefrist en omgekleed hebben voor 
het avonddiner in restaurant de Robbenja-
ger. Hier hebben we heerlijk gegeten en het 
was onwijs gezellig. Omdat Jaap de gebak-
ken aardappeltjes zoooo lekker vond kreeg 
hij van de serveerster een doggy-bag gevuld 
met de aardappeltjes. Attent !

Na het eten weer een strandwandeling 
gemaakt en de “lichtjes” in het water gezien. 
Romantisch ! En weer was het heerlijk warm 
en zwoel op het strand. Toen weer richting 
camping gelopen en daar nog een afzakker-
tje gedronken en toen weer de warme slaap-
zak in.

De nacht was niet zo koud als de vorige 
nacht, maar toch vond één van ons het no-
dig om ’s nachts een heel bos om te zagen, 
waarschijnlijk om op te stoken tegen de kou. 
Het geronk van startende crossmotoren was 
er niets bij ! Desondanks toch heerlijk ge-
slapen. Na het ontbijt gewandeld naar het 
strand, waar we boven de duinen nog een 
laatste boerenzwaluw zagen vliegen. Eén 
zwaluw maakt nog geen………..herfst?

Boven de zee zagen we jan-van-genten 
vliegen, wat leuk. Verder waren er op de 
keien in zee ook nog strandlopers te zien en 
oeverpiepers en zwommen er eidereenden.

Jeroen en Ronald hadden gehoord dat er 
op Texel een Daurische klauwier was ge-
signaleerd, een dwaalgast all the way from 
Mongolië. En dan komt hij op Texel om even 
op adem te komen na zo’n lange reis en dan 
staan er honderden vogelaars en fotografen 
hem op te wachten !!! (Op de site van www.
Dutchbirding.nl staan hier leuke foto’s van)

Dijk bij Utopia Foto's Jeroen Kuipers
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Dus op naar de Nederlanden, waar hij voor 
het laatst was gezien. En jawel hoor, hij was 
snel gevonden. Wat een mooie vogel zeg. Hij 
zat ook echt te poseren voor de fotografen 
boven in een struik, de foto is te zien op de 
website van de vogelwerkgroep. Al bramen 
plukkend teruggewandeld naar de parkeer-
plaats, onderweg nog diverse roodborstta-
puiten en een paar torenvalken gespot.

Toen op naar de boot voor ( helaas alweer) 
de terugtocht. Nog even met Ronald de vo-
gellijst doorgenomen. Wij hadden er zelf 
ong.60 soorten geteld, maar er waren er in 
totaal 110 geteld!! Wat veel !

Onderweg naar huis kwamen we op het 
brilliante idee om nog even een frietje (of 
visje) en ijsje te eten bij Lelystad ter afslui-
ting. Daarna door naar Deventer waar we 
afscheid van elkaar hebben genomen en 
toen, vermoeid maar voldaan, vol met weer 
nieuwe indrukken naar huis. We kijken terug 
op een ontzettend leuk, leerzaam maar voor-
al gezellig weekend op Texel. Speciale dank 
gaat uit naar de zon, die maar bleef schijnen, 
naar de vogels, die zich ondanks de warmte 
toch veel lieten zien, naar de chauffeurs, die 
ons veilig heen en terug hebben gereden, 
naar Ada die de hele organisatie op zich 
heeft genomen, naar camping en restaurant 
de Robbenjager, naar Ronald, Jeroen en Ap-
pie, zonder wie we nooit al die vogels had-
den gespot, maar vooral dank aan iedereen 
die erbij was en die er mede voor hebben ge-
zorgd dat het zo’n superleuk weekend was !

p.s. omdat ik niet alle vogels heb genoemd 
in het verslag bijgaand de lijst (met dank aan 
Jeroen!)

Harry en Elma

Texel 30-09-2011 
t/m 02-10-2011

Bijzonderheden

1 Roodkeelduiker 6 voor de kust t.h.v. 
de tuintjes

2 Dodaars
3 Fuut
4 Jan van Gent 2 exemplaren 1e 

kalenderjaar
5 Aalscholver
6 Kleine Zilverreiger 1 expl. bij de Pet-

ten, 5 in de Geul
7 Grote Zilverreiger Onderweg in de 

Flevopolder
8 Blauwe Reiger
9 Ooievaar 6 expl. Bij vliegveld 

Flevopolder
10 Lepelaar
11 Knobbelzwaan
12 Zwarthalszwaan Escape
13 Grauwe Gans
14 Brandgans Onderweg, niet op 

Texel
15 Rotgans
16 Bergeend
17 Nijlgans
18 Carolina-eend 4 man en 2 vrouw 

achter de Mac-Do-
nalds Deventer

19 Wilde eend
20 Krakeend
21 Slobeend
22 Smient
23 Wintertaling
24 Tafeleend Op het IJsselmeer
25 Kuifeend
26 Eidereend
27 Zwarte zeeeend
28 Middelste Zaagbek 2 expl. Langsvlie-

gend
29 Bruine Kiekendief
30 Blauwe Kiekendief
31 Buizerd
32 Sperwer
33 Havik Juveniel
34 Torenvalk
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35 Slechtvalk 1 juveniel over de 
camping

36 Smelleken
37 Fazant
38 Waterral
39 Meerkoet
40 Scholekster
41 Kluut
42 Bontbekplevier
43 Zilverplevier
44 Goudplevier
45 Kievit
46 Kanoet
47 Drieteenstrandloper
48 Paarse strandloper
49 Steenloper
50 Bonte strandloper
51 Krombekstrandloper
52 Kleine strandloper
53 Witgat
54 Tureluur
55 Groenpootruiter
56 Rosse Grutto
57 Wulp
58 Regenwulp
59 Watersnip
60 Kemhaan
61 Gestreepte Strand-

loper
Dwaalgast uit 
Amerika

62 Kleine jager 1 licht en 1 donker 
exemplaar

63 Kokmeeuw
64 Stormmeeuw
65 Zilvermeeuw 
66 Grote mantelmeeuw
67 Kleine mantel-

meeuw
68 Visdief
69 Grote Stern
70 Turkse Tortel
71 Houtduif
72 Holenduif
73 Boerenzwaluw
74 Grote Bonte Specht
75 Veldleeuwerik
76 Graspieper

77 Boompieper
78 Oeverpieper
79 Witte Kwikstaart
80 Winterkoning
81 Heggemus
82 Roodborst
83 Zwarte Roodstaart
84 Tapuit
85 Roodborsttapuit
86 Zanglijster
87 Koperwiek
88 Merel
89 Zwartkop
90 Orpheusspotvogel 1 expl. Op de 

camping
91 Fitis
92 Tjiftjaf
93 Bladkoning Op de camping
94 Koolmees
95 Pimpelmees
96 Daurische Klauwier Dwaalgast uit 

Mongolie
97 Ekster
98 Gaai
99 Kauw
100 Zwarte Kraai
101 Spreeuw
102 Roze Spreeuw 1 juveniel vlak ach-

ter de camping
103 Huismus
104 Vink
105 Keep
106 Kneu
107 Putter
108 Groenling
109 Appelvink 1 expl. Over de 

camping, 6 stuks 
over de vuurtoren-
weg

110 Rietgors
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Jeroen Kuiper en ik, Gerard Bogaert, zijn 
in opleiding bij Gerard Boere en Wil Gerritse 
om uiteindelijk zelfstandig ringer te worden 
om bijvoorbeeld mee te doen met het Ring-
mus project of een CES- project. Bij het ring-
musproject gaat het in het bijzonder om de 
huismussen te kleurringen en bij het CES-
project (Constant Effort Site) gaat het om in 
een vast gebied de broedvogels te vangen 
en te ringen om zo iets te kunnen zeggen 
over aantallen en broedsucces.

Wil Gerritse is al van af de oprichting be-
trokken bij het vogelringstation op Schier-
monnikoog en nodigde ons uit voor een 
weekje stage.

Het vogelringstation op Schier heeft een 
grote naam vanwege de bijzonderheden die 
er gevangen worden en vanwege de grote 
aantallen. We waren dus bijzonder blij toen 
we de uitnodiging kregen.

Bijzondere vangsten in periode 1991-
2010: Blauwe kiekendief, Blauwstaart, 
Noordse nachtegaal, Goudlijster, Veldriet-
zanger, Pallas boszanger, Bruine boszanger, 
Bladkoning (131 stuks), Kleine vliegenvan-
ger, Witstuitbarmsijs, Bosgors, Wilgengors 
en Maskergors. Veel soorten die ik nog nooit 
heb gezien, laat staan in de hand gehad!

Voorbeelden van grote aantallen, ge-
vangen in de periode 1991-2010: Waterral 
1961, Houtsnip 137, IJsvogel 25, Gekraagde 
roodstaart 1122, Koperwiek 11909, Zwartkop 
11985, Tjiftjaf 5232, Goudhaan 5277 en Sijs 
3915.

Het ringstation
Het vogelringstation Schiermonnikoog is 

gevestigd in het Groene Glop. Glop is een 
Schiermonniksoog woord waarmee een lage 
natte duinvallei wordt aangeduid. Aan de 
noord- en westzijde liggen duinen van waar-
uit kwelwater naar het Glop stroomt. Aan de 
oostkant ligt een open vochtig terrein met 
spaarzame struikopslag. Ten zuiden vinden 
we de Banckspolder die voornamelijk uit wei-
landen bestaat.

Het Vangterrein
Het Groene Glop kent netsecties in een aan-
tal biotopen:
- Nat, hoog en open zwarte elzenbos.
- Lage zwarte elzenopslag gemengd met 

wilg.
- Lage zwarte elzenopslag gemengd met 

wilg en wilg.
- Riet
- Lage berkenopslag.
- En lage open eikenopstand.

“Het is een verse!”

Een verslag van een weekje stage als aspirant-ringer op het ringstation Schiermonnikoog.

Vogelringstation Schiermonnikoog
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Vangsten op het Glob:
Za 30-7 Zo 31-7 Ma 1-8 Di 2-8 Wo 3-8 Do 4-8 Vr 5-8 totaal

1. Fitis 15 13 11 7 10 8 10 74
2. Tjiftjaf 7 3 15 7 10 5 5 52
3. Winterkoning 11 11 4 3 7 2 2 40
4. Kleine Karekiet 14 11 1 3 1 4 2 36
5. Roodborst 2 6 7 2 4 3 2 26
6. Grasmus 1 7 10 4 1 1 24
7. Rietgors 7 4 5 2 2 1 21
8. Zwartkop 6 3 3 3 2 1 1 19
9. Merel 2 6 2 3 2 1 16
10. Spotvogel 5 3 2 4 2 16
11. Braamsluiper 5 4 3 1 1 1 15
12. Tuinfluiter 2 4 2 3 2 2 15
13. Pimpelmees 1 3 4 2 3 2 15
14. Koolmees 1 3 6 1 1 3 15
15. Staartmees 1 1 3 6 11
16. Heggenmus 2 3 2 3 10
17. Zanglijster 2 3 1 1 1 8
18. Gekraagde Roodstaart 1 1 1 2 2 7
19. Blauwborst 3 2 5
20. Boomkruiper 1 2 1 1 5
21. Vink 1 1 1 1 1 5
22. Kleine Barmsijs 1 1 1 1 4
23. Sprinkhaanzanger 1 1 1 3
24. Houtduif 2 2
25. Rietzanger 1 1 2
26. Witte Kwikstaart 1 1
27. Bonte Vliegenvanger 1 1
28. Putter 1 1
29. Houtsnip 1 1
30. Groenling 1 1
31. Grote Bonte Specht 1 1
32. Nachtegaal 1 1

+ 453

Wil zijn we er bijna (steun puf)?
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Methode: 
Er wordt gevangen met 550 meter mist-

net. Het vangseizoen loopt al naar gelang de 
weersomstandigheden globaal van 25 Juli 
t/m 20 November. Het officiële onderzoeks-
seizoen loopt van 1 Augustus tot 1 Novem-
ber. 

De vogels vliegen zelf in de netten. Met 
vaste regelmaat worden, tussen zonsop-
komst en zonsondergang , rondes langs 
de netten gemaakt en worden de vogels 
eruit gehaald. Bij het veldstation worden de 
vogels geringd, gemeten en gewogen en 
daarna weer vrijgelaten. Er wordt eind juli, 
begin augustus dus ongeveer 16 uur per dag 
gevangen.

Een andere manier van vogelen:
Een goede soortenkennis is bij het ringen 

natuurlijk ook belangrijk, maar behalve de 
soortnaam moet met het ringnummer ook 
het geslacht, leeftijd, vetreserve en rui gege-
vens genoteerd worden. Het verschil tussen 
tjiftjaf en fitis zit hem in de inkeping van de 
buitenvlag van de zesde handpen, de fitis 
heeft hem niet. Op deze manier had ik nog 
niet naar vogels gekeken. Je moet alle veren 
van het lichaam kunnen benoemen en de 
verschillen zijn vaak klein om bijvoorbeeld de 
leeftijd te kunnen bepalen. Er gaat een hele 
nieuwe wereld voor me open.

Ringers zijn fanatieke vogelaars!
De gedrevenheid van de ringers die we 

tot nu toe zijn tegen gekomen is opmerkelijk. 
Onvermoeibaar proberen ze de vangsttota-
len op te schroeven. Vroeg uit de veren en 
er laat weer in of gewoon een nachtje door-
vangen. De vangtechnieken worden steeds 
meer verfijnd, de plaatsen van netten nauw-
keurig bepaald en waar mogelijk worden de 
vogels met geluiden van een cd gelokt. Hoe 
enthousiast ze worden als ze een nieuwe 
handsoort hebben! ( een nieuwe soort in 
handen gehad ) Opmerkelijk is hun vocabu-
laire, zo is een “verse” een vogel in het net 
die nog geen ring heeft.

Steltlopers van op het wad.
Jeroen en ik kregen deze week ook nog 

het aanbod om een nacht op het wad steltlo-
pers te vangen.

Symen Deuzeman en Koos van Ee, van de 
werkgroep Calidris, nodigden ons uit om een 
nacht mee te doen.

Bij de derde slenk stonden 3 secties netten 
en een tent om daarin de vogels te ringen. 
Om 11 uur ’s avonds liepen we in het donker 
over het wad naar de netten. In de plasjes 
ontstonden lichtjes bij iedere stap die we de-
den, zeevonk, een prachtig schouwspel. In 
de eerste ronde hadden we onder andere 
een kleine mantelmeeuw die Jeroen van alle 
kanten heeft opgemeten en geringd. Verder 

Mistnet

Noem de veren
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hebben we geassisteerd bij het ringen en 
meten van de steltlopers. Sommige kregen 
kleurringen, bij anderen werd er bloed afge-
nomen of er werden uitwerpselen gemon-
sterd vanwege griepvirussen.

Het was gelukkig zwoel weer en een hele 
aparte ervaring om in het donker de vogels 
uit de netten te halen. Aan het eind van de 
nacht hebben we alles samen opgeruimd en 
op kleine karren met de hand naar de wal ge-
zeuld. We werden in de kwelder nog getrak-
teerd op een velduil. In de tabel onze vangst 
van de nacht.

Foto's atikel Jeroen Kuipers

02-08-/03-08
Bonte Strandloper 6
Steenloper 7
Scholekster 2
Kokmeeuw 1
Rosse Grutto 5
Groenpootruiter 1
Kanoet 8
Kleine -Mantelmeeuw 1
Fuut 2

Terugvangst: ringno:
Steenloper Z 025.835

Wil bedankt voor deze bijzondere week op 
een unieke plek. Misschien kun je onze hulp 
nog een keer gebruiken?   Gerard Bogaert

Website’s:
http://www.vogelringschier.nl/ met foto’s 

van bijzondere vangsten.

Is het niet gezellig op Schier?
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De meest bijzondere soorten van het weekend, van boven naar beneden: Daurische Klauwier, Bladko-
ning, Orpheus Spotvogel, Roze Spreew en Gestreepte Strandloper Illustrator Jeroen Kuipers
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Jeugd IJsvogel

UITSLAG VISVANGST:
Kleine modder kruiper 37
Rivier donderpad 9
Marmergrondel 15
Riviergrondel 37
Blankvoorn 3
Bittervoorn 3
Baars 10
Zeelt 1
Bermpje 4
Tiendoornig stekelbaarsje 27
Gevlekte Amerikaanse rivierkreeft 4
Bastaardkikker 1
Bruine kikker
Geelgerande watertor 1
Spinnende watertor 1

Gerton Visser (lol!)

Met dank aan Ecogroen advies voor het 
beschikbaar stellen van visnetten boeken 
emmers en mini aquarium en Waterschap 
Rijn en IJssel (Mathijs de Vos) voor de toe-
stemming en uitleg.

VISSEN SCHIPBEEK
We gingen dus vissen in de Schipbeek met schep netten (dat best wel lol was). En er was 

ook een klei beekje waar best wel veel visjes zaten. Maar er was ook een plasje waar heel 
veel kleine modder kruipers zaten. Maar we hadden een klein probleempje het water ging 
hoger staan waardoor sommige kinderen niet naar de overkant konden komen maar geluk-
kig ging het water weer zakken. Als ik mocht kiezen wat ik het leukste wat we gevangen 
hadden zal dat zijn de Gevlekte Amerikaanse rivierkreeft.

Een keer wat anders vissen dus
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Jeugd IJsvogel

De redactie heeft gehoord dat er naast vissen en vogelen tijdens de jeugdexcursie ook 
nog iets is gebeurt wat wij als redactie onze leden niet willen onthouden. Er zijn foto’s van 
gemaakt zoals jullie hier zien dus het feit moet de wereld maar in, de grote leider van de 
jeugdexcursies “MH” is niet zo’n kei in het parkeren. Zo nu en dan is er een boer met sleep-
kabel nodig om alles weer de weg op te helpen.

"RALLY" SCHIPBEEK
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Hallo allen,

Hierbij dan ons verslag van dit vogelweek-
end. We wisten als nieuwelingen natuurlijk 
niet helemaal wat we konden verwachten 
(behalve vogels dan) maar we hebben het 
als zeer leuk ervaren.

Na vertrek vrijdagochtend vanaf het Mer-
curiushotel bereikten we na een korte stop 
het Lauwersmeer. Daar zagen we de eer-
ste Kluten en Scholeksters (door mij al uit-
gemaakt voor zwarte pieten ipv bonte piet 
waarbij Jaap Kloezeman het uitproeste).

Ook hebben we natuurlijk de nodige gan-
zen gespot (Grauwe Gans – Brandgans en 
Rotgans ).

De eerste Kemphanen werden ook al ge-
signaleerd. Later die middag ingecheckt voor 
de boot naar Schiermonnikoog. Aart regelde 
alles netjes en we moesten wachten voor 
een hek. Een man raakte zo aan de klets met 
iemand anders dat hij een ander hek binnen 
ging waarna hij bijna opgesloten kwam te zit-
ten en aldus de boot bijna zou missen. Na 
een voorspoedige overtocht met de nodige 
meeuwen kwamen we aan op het eiland. Tij-
dens de busrit naar ons onderkomen vakan-
tieboerderij Springfield hebben we natuurlijk 
al de nodige vogels gespot. ’s Avonds na de 
macaroni (eten we meestal en was heerlijk) 
nog een kleine wandeling gemaakt en na 
een gezelligsamen zijn naar bed.

De volgende dag rondje Schiermonnik-
oog. Duintje op, duintje af, hier en daar een 
stop - bosje in en bosje voorlopig niet uit - er 
werd een Sprinkhaanrietzanger gespot. Echt 
erg lang naar geluisterd- een hele mooie 

zang van toch ook een mooi vogeltje. Ook 
de nodige Fitissen en Tjiftjafs en Nachtega-
len gespot. Toen na een stop - waar is Ab 
toch? - kon de jeugd hem er weer bij slepen. 
Veel vogels gespot op de weilanden (veel 
Ganzen en Goudplevieren). Op de stranden 
veel Meeuwensoorten maar ook Grutto’s 
en Rosse Grutto’s en er is ook nog enkele 
Kemphaan gespot.

Tja en dan krijg je bij jezelf de vraag: ‘Wel-
ke vogel is nou het meest mooi of zingt het 
mooist? Wel op zo’n vogelparadijs vind ik dat 
moeilijk te zeggen (waren het er nu in totaal 
125 of misschien wel 150 soorten - we we-
ten het niet meer). De Visarend is heel impo-
sant (is ook nog gespot) maar de Baardman 
is ook heel mooi (vooral het mannetje dus). 
Verder begreep ik de naam Goudplevier niet 
helemaal. Maar toen de zon op z’n ruggetje 
scheen dus wel (een mooie gouden glans). 
Een vogel die ook wel de moeite waard is 
de Kuifleeuwerik. In z’n doen en laten in-
teressant om te observeren met dat mooie 
kuifje. Naar wat we ons herinneren zingt de 
Sprinkhaanrietzanger erg mooi en de Rood-
halsganzen showden wel erg mooi (waren ze 

Verslag vogelweekend Schiermonnikoog 6 t/m 8 mei

Wijds uitzicht op Schier
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nou wild of ontsnapt?) ook een paartje Paap-
jes prachtig.

Verder nog een paar leuke anekdotes. We 
hebben ons kostelijk vermaakt hoe twee he-
ren elkaar verweten dat ze snurkten - de 1 
nog harder als de ander. Het ging er behoor-
lijk heet aan toe.

Onze accommodatie was achter elkaar: 
algemeen verblijf - herenslaapzaal - dames-
slaapzaal. De deur naar het damesverblijf 
stond open. Er lag een eierschaal op de 
grond bij de dames waarop 1 van de heren 

zei:”Wie van de dames heeft er een eisprong 
gehad?” (ik zal geen naam noemen).

Na zondag nog weer vogels te hebben ge-
spot zijn we ‘s middags weer naar de veer-
boot vertrokken en toen begon de lange au-
torit terug naar Deventer waarbij we kunnen  
zeggen dat het een erg geslaagd weekend 
was. Iedereen bedankt voor het heerlijke 
weekend en Heleen en Aart, jullie hebben er 
een fantastisch weekend van gemaakt. 

Vriendelijke groeten,

Marcel Bauer en Frits Wolters.

Sfeerfoto's Texel Weekend
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Introductie
Het klinkt een beetje triest, toch wel. De 

laatste koekoek uit ons werkgebied.
Zo’n beetje als de laatste Dodo, waar de 

wetenschappers nog steeds over discussië-
ren; “is ie nu uitgestorven in 1662 of was het 
toch uiteindelijk 1690”?? En waren het nu die 
Hollandse zeevaarders of de honden en var-
kens die met de VOC meekwamen? 

Niet dat het voor het beest nog veel meer 
uitmaakt, en voor de meeste hedendaagse 
Nederlanders ook niet. 

Maar nee, mijn verhaal over de koekoek 
is niet negatief bedoeld. Integendeel, ik was 
zelfs kinderlijk verheugd dat ik dit verlaatte 
exemplaar, een mooi rood vrouwtje nog wel, 
mocht “uitzwaaien” voor haar lange reis naar 
tropisch Afrika. 

Dit verhaal gaat dus over een wel zeer late 
“oktober” koekoek binnen ons werkgebied. 
Of, om het iets anders op papier te zetten, de 
eerste oktober waarneming van een koekoek 
binnen ons werkgebied.

Zondag 16 oktober 2011
Zoals veel andere collega vogelaars ga ik, 

aangetrokken door het uitzonderlijk mooie 
najaarsweer, er op uit om vogels te spotten. 
Het begint meteen al goed met een klapek-
ster met prooi (IJsseloever thv Bolwerkswei-
de), maar de echte klapper moet nog komen. 

Tegen 12 uur loop ik te struinen langs de 
IJssel bij de De Weerdse Plas (bij voetveer 
Gorssel), zie dan plots iets uit de wilgen “val-
len” dat op een sperwer mannetje lijkt maar 
dan wat roder. Gelukkig blijkt de vogel niet 
schuw en gaat door met z’n activiteit, name-

lijk het vangen van insecten tussen de laat-
ste bladeren van de wilgen. 

Dat maakt dan een sperwer al meteen 
minder aannemelijk, hoewel de shikra, de 
kleine Afrikaanse neef van de sperwer, dit 
weer wel doet. Maar goed, we leven hier in 
NL en niet in Afrika. 

Dus, en tot mijn verbazing kom ik dan ook 
tot de conclusie dat het om een vrouwtjes 
koekoek rode fase gaat. 

Maar, twijfel ik vervolgens, kan dat nog 
wel, zo laat in het jaar? Gelukkig heb ik een 
camera bij mij (meestal heb je die vergeten 
op dit soort momenten) en gaat het beest 
hongerig door met insecten vangen, daarbij 
soms onhandig door de takken heen fladde-
rend, zodat ik snel een aantal plaatjes kan 
schieten; wellicht geen toppers qua kwali-
teit, maar de vogel is gelukkig herkenbaar 
als koekoek en is later als zodanig ook door 
de strenge geleerden van waarnemingen.nl 
(h)erkend en officieel “gered voor het nage-
slacht”.

De laatste Koekoek uit ons werkgebied

Koekoek
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Statistieken
Eenmaal thuis ga ik snel naar het waarne-

mingen archief op internet. Dan blijkt al snel 
dat het hier om een extreem late datum gaat. 
Tot dan toe stond het laatste datum record 
binnen ons werkgebied op 14 september 
(2008)! Jaren daarvoor, op 11 september 
1989, was er ook al eens een “september” 
koekoek gezien. Maar “oktober” koekoeken 
bleven uit tot nu toe.

Ook landelijk gezien is dit 
een zeer bijzondere waarneming. 

Verreweg de meeste koekoe-
ken in NL worden waargenomen binnen de 
tijdsspanne van april tot en met juni, met een 
enorme piek in mei (31.249 op de teller tot 
nu toe). Ook binnen ons werkgebied is de 
maand mei met 194 geregistreerde exempla-
ren een absolute topmaand. Na juni neemt 
het aantal waarnemingen snel af en eind au-
gustus zijn de meeste koekoeken ook echt 
wel vertrokken. 

Landelijk zijn er momenteel 41 oktober 
waarnemingen geregistreerd en 2 in novem-
ber. De meeste oktober waarnemingen da-
teren echter uit de eerste helft van oktober. 
Na 15 oktober waren er tot nu toe slechts 
7 waarnemingen bekend. Met deze uit ons 
werkgebied meegerekend komt de teler dus 
op 8 te staan. Een wel zeer bijzondere ont-
dekking dus.

Conclusie
Ga er regelmatig op uit; “zoekt en gij zult 

vinden”. Sta af en toe 10 minuten stil op een 
strategische plek, rook een sigaar of slob-
ber een mok koffie als u ongeduldig wordt, 
en houdt ondertussen uw ogen goed open. 
Vaak wordt het geduld beloond met een bij-
zondere of leuke waarneming. 

Zoals ik al schreef, er zijn landelijk 
zelfs “november” koekoeken be-

kend, dus het “IJsselstreek” 
oktober record kan nog 

gemakkelijk verbro-
ken worden.

Probeer bij dit 
soort waarne-
mingen wel altijd 
een foto te ma-

ken als 
b e w i j s , 

hoe slecht 
ook van kwali-

teit. Vul alles in op 
waarnemingen.nl

Succes!!

Piet Schermerhorn

Deventer
17/10/2011

Limerick

Texelse affaires

Een wuft Witgatje, uit de buurt van 
de Slufter,
was in ’t voorjaar nog een stuk 
wufter.
Want ze vree met een Zwarte ruiter 
uit Oudeschild,
en volgens haar Ma was hij wat over 
’t paard getild.
Maar haar pa vond het ronduit een 
hufter.

Keep



IJsvogel nr. 70 24 december 2011

Vogelwerkgroep Midden Overijssel was 
aan de beurt om deze jaarlijkse happening 
te organiseren. Sinds wij zo’n drie jaar gele-
den deze dag verzorgden, ga ik er naar toe. 
Het is altijd leuk vogelverhalen uit je eigen 
provincie te horen van ervaren vogelaars. Dit 
keer waren we te gast in Nijverdal. We waren 
met ca. 10 leden van onze club afgereisd. 
Met zo’n 160 man en vrouw schuifelden we 
zaal Braakman binnen. Dit etablissement ligt 
aan het weggetje waar we op mooie zomer-
avonden parkeren als we naar de nachtzwa-
luw gaan kijken en vooral luisteren. 

Dagvoorzitter Harvey van Diek (ingehuurd 
van Sovon) leidde ons geroutineerd het pro-
gramma in. Voorzitter Robert Ekkelkamp 
van de VWG Midden Overijssel stelde zijn 
club voor. Men had 10 jaar geleden bij hun 
oprichting, bewust niet voor een Korhoen in 
hun logo gekozen. Het was de nachtzwaluw 
geworden, een vogel met meer toekomstper-
spectief zo vernamen we.

Toch kregen we natuurlijk veel te horen 
over dat Korhoen. Ecoloog Paul ten Den van 
Alterra hield een boeiend verhaal over het 
onderzoek naar die steeds zeldzamer wor-
dende vogel. 

Uit het onderzoek kan o.a. het tekort aan 
voedsel voor de kuikens als oorzaak voor de 
achteruitgang worden aangemerkt. Natuur-
lijk ging het ook over de predatie van vooral 
de Havik. Korhoenen zijn een lekker hapje 
voor deze roofvogel. 

We werden uitgenodigd in de middagpau-
ze mee te gaan om te kijken of we een paar 
gezenderde hennen konden uitpeilen. Daar 

verheugden we ons op, want het was een 
prachtige herfstzaterdag. 

Arend Spijker (broer van onze Klaas), is 
beheerder en gastheer van Nationale park 
de Sallandse heuvelrug. Hij is in dienst van 
Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten en 
houdt zich bezig met handhaving, wet- en re-
gelgeving van o.a. de nieuwe natuurwet. Hij 
stelde het park aan ons voor en gaf een inte-
ressant kijkje in zijn werkzaamheden.

We maakten kennis met de Stichting Na-
tuurbank Overijssel. Deze stichting wil alle 
gegevens die door vele vogelaars zijn verza-
meld toegankelijk maken. Kijk maar eens op 
www.natuurbankoverijssel.nl

Voor de pauze presenteerden Gerrit Ger-
ritsen en Peter van den Akker hun inmiddels 
10e jaarboek Overijssel. Deze heren verza-
melen mooie en goed gedocumenteerde vo-
gelverhalen uit de hele provincie. Elk jaar op-
nieuw slagen ze er in een goed leesbaar en 
interessant boekje te maken over bijzondere 
waarnemingen en speciale gebieden. Er 
werken vogelaars uit de hele provincie aan 
mee. Voor € 10,-- is het aan te schaffen. Dit-
maal is er een extra dik nummer omdat het 
het tiende exemplaar is. Mooie foto’s ook!

Gelukkig was er ruim een uur de tijd om de 
benen te strekken en even de hei op te gaan. 
We kregen zelfs nog een klapekster in de kij-
ker. Achter het vrolijke oranje jack van Paul 
te Den aan trokken we in een lange sliert 
over de hei. Wie zegt eigenlijk dat vogelaars 
in het groen gekleed moeten gaan?

Overijsselse Vogelaarsdag 2011
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Na de pauze trad een voor een aantal van 
ons, oude bekende op. Ben Koks uit Noord 
Groningen, de man van de Grauwe kieken-
dief. Hij hield een mooi verhaal over het 
belang van een goede relatie tussen natuur-
beheerders en de landbouw. Onderzoekster 
Almut Schlaich vulde aan met een verslag 
over haar onderzoek in Afrika, het overwin-
teringsgebied van de kiek. Een boeiend ver-
haal waarin maar weer eens duidelijk werd 
dat vogels grenzeloos zijn en zich niks aan-
trekken van inreisvisums of verblijfsvergun-
ningen.

Peter van de Akker van de Twentse vwg. 
vertelde vervolgens over het Engberdijks-
veen. Prachtig om te zien hoe dit veengebied 

zich ontwikkelt. Dik kans dat er volgend jaar 
zelfs kraanvogels broeden! 

Ronnie Hulllegie en Gerrit Dommerholt 
vertelden vervolgens namens de VWG Mid-
den Overijssel over hun nachtzwaluwonder-
zoek. Gerrit wist ons 20 minuten lang bezig 
te houden zonder 1 plaatje van het beest te 
laten zien. Gelukkig liet Ronnie wel een paar 
mooie foto’s zien van deze bijzonder vogel. 
Een leuk verhaal en zeker de moeite waard 
om volgend jaar weer eens naar deze nacht-
vogel op zoek te gaan.

Het is heel ondankbaar laatste spreker van 
de dag te zijn. Willem van Manen van Sovon 
was de klos. De hele dag had ik hem, met 
zijn kleine dochtertje (hooguit 3 jaar), zien 
zitten en lopen. Eindelijk mocht hij los. Deze 
Drent woont in Hooghalen en in dat gebied 
doet hij al bijna 30 jaar onderzoek naar Ha-
viken. Willem weet er alles van. Hij klimt in 
zijn eentje een paar keer bij elk nest in zijn 
gebied. Hij leest de eieren en de nesten als 
het ware en hij kan er goed over vertellen. 
Dochtertje was mee naar voren gekomen. 
Ze draaide rondjes om haar vader die on-
verstoorbaar doorvertelde. Gelukkig werden 
ergens een kleurschriftje en een stel kleur-
potloden te voorschijn getoverd, want zo aan 
het eind van de dag leidt zo’n mooi blond 
engeltje behoorlijk af, hoe goed het verhaal 
ook is.

Al met al een mooie dag. Volgend jaar 
is het op 3 november in Zwolle, dus noteer 
maar vast; aan te bevelen, zelfs bij mooi 
weer.

Wil Kroon

Nieuwe Schutkleur oranje Paul te Den
Foto Albert Winkelman



IJsvogel nr. 70 26 december 2011

Het weer was geweldig die dag, alle deel-
nemers waren dan ook goed gemutst.

Een ideale dag om eens watervogels en 
roofvogels te gaan bekijken. Naast onze 
groep bleken er veel andere vogelliefhebbers 
aanwezig. Het is een relatief kleine wereld, 
die van vogelaars. Mensen zien elkaar weer 
van eerdere vogelreizen of lezingen e.d.

Ik ervoer weer dat de kracht van het licht 
het identificeren bemoeilijkte. Al die steltlo-
pertjes opeen, sommige druk bewegend, an-
deren met de snavel tussen de veren.

Op vogelvlak raak je nooit uitgeleerd, dat 
besefte ik terdege die dag. De vogeltrek roer-
de zich merkbaar. Zo vloog er een wolk van 
circa 5000 Goudplevieren over.

“Let op de zwarte buiken”, werd er gezegd.
Bij Kollumerwaard aangekomen zag het 

zwart van de vogelaars, komend uit heel Ne-
derland. 

Een man attendeerde me op een Dwerg-
meeuw, die vlakbij aan het foerageren was. 
De Dwergmeeuw is vooral een insecteneter 
vertelde hij.

Omdat er Kokmeeuwen in de buurt ston-
den was er ruim gelegenheid om de verschil-
len tussen beide soorten vast te stellen.

Dezelfde kerel kwam ik weer tegen op de 
Uilendag in Meppel. Zo zie je maar hoe het 
kan gaan. 

“Kijk een deur”, hoorde ik iemand enthou-
siast roepen. Zeearend. Deze majestueuze 
vogel kon ruimschoots gefotografeerd wor-
den, omdat er enkele exemplaren zich toon-
den, genietend van een zweefvlucht op de 
warme lucht.

Tot voor kort had ik Casarca nog niet op 
mijn soortenlijst staan. Wel, er bevonden 
zich ruim 30 exemplaren in een weiland, te 
midden van Grauwe Ganzen,

Knobbels en ander soorten. De Casarca 
heeft, net als Nijlganzen een ietwat exotisch 
voorkomen. Familie van de Bergeend, aldus 
de vogelgids.

Tja, memorabel vond ik een kreupele 
Kemphen, foeragerend op korte afstand van 
ons. Net alsof ze zich hierdoor beschermde 
tegen predatoren.

En dan het voortdurende “geping”! Ofwel: 
roepende Baardmannen. In mijn beleving 
klinkt dat fonetisch als “ping ping ping”.

Omdat Baardmannen vrijwel altijd groeps-
gewijs optrekken, klinkt dit heel speciaal.

Het bleef bij het horen, niemand van ons 
heeft er een gezien. Het blijkt maar weer 
hoezeer vaststelling op basis van geluid een 
identificatie-instrument vormt.

Verder Zwarte Stern gezien, juvenielen en 
adulten in de rui. Verwarrend met ruiende 
Visdieven.

Ab Winkelman heeft me inmiddels een 
paar fraaie platen doorgemaild van een 
groep Steenlopers, gemaakt in een haventje, 
waar we een visje hebben genuttigd op een 
terrasje. (Bedankt voor je traktatie Marcel!).

Wessel Slob

Excursie Lauwersmeer

Steenloper haven Lauwersmeer
Foto Albert Winkelman
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15-8-2011
Een paartje Grauwe Kiekendieven heeft 

met succes gebroed in Overijssel. Het is het 
eerste succesvolle broedgeval in de provincie 
in zeventig jaren. De roofvogels kozen een 
graanveld dat grenst aan de Engbertsdijkve-
nen, het hoogveenreservaat van Staatsbos-
beheer in de gemeente Twenterand.

Het begon met een mannetje. Een mede-
werker van Staatsbosbeheer zag hem regel-
matig buiten de Engebertdijksvenen, in het 
aangrenzende landbouwgebied. Groot was 
zijn verbazing toen het mannetje gezelschap 
kreeg van een vrouwtje. Nog spannender 
werd het toen hij het vrouwtje met nestma-
teriaal zag landen in een graanveld. Tijd om 
Ben Koks van de Stichting Grauwe Kieken-
dief er bij te betrekken.

Ver van huis
Koks was zeer verrast met deze vestiging 

zo ver van Oost-Groningen, het kerngebied 
van de roofvogel. In overleg met de eigenaar 
van het tarweveld zorgde hij dat de vogels 
ongestoord konden broeden. Om fotografen 

en vogelkijkers op afstand te houden, werd 
de locatie van de vogels niet meer dagelijks 
op de website waarneming.nl geplaatst en 
kreeg de berm een tijdelijk parkeerverbod.

Gaas
Uit een controle van het nest bleek dat er 

drie jongen waren. Om ze te beschermen 
werd het nest voorzien van een gazen kooi, 
zoals de stichting die ook in Groningen ge-
bruikt. De jongen kunnen binnen het gaas 
een beetje rondscharrelen, rovers worden 
buiten gehouden. Begin augustus zijn de 
jongen onder het toeziend oog van de land-
bouwer geringd.

Bijzondere bezoekers
De Grauwe Kiekendieven zijn niet de eni-

ge bijzondere bezoekers van het gebied. In 
het landbouwgebied is ook een paartje Brui-
ne Kiekendieven gezien. In Engbertsdijkve-
nen zijn dit voorjaar Kraanvogels gespot. De 
combinatie van landbouwgebied en natuur-
reservaat lijkt hierbij van belang.

Van: www.staatsbosbeheer.nl

Grauwe kiekendief terug in Overijssel

Grauwe Kiekendief

Grauwe Kiekendief vogel van open landschap
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Vogeltjes kiek’n

Op zaterdag 2 april was er een vogelex-
cursie naar de Holterberg. Deze dag heb 
ik (zie ondergetekende) voor het eerst mo-
gen beleven hoe het is om met een heuse 
vogelwerkgroep op excursie te gaan. Van 
mijn broer Jan-Jaap had ik er natuurlijk al 
veel over gehoord, maar nu zou ik het zelf 
mogen ervaren. Het beeld wat ik ‘had’ bij 
vogelaars waren toch wel de gestandaardi-
seerde ideeën zoals mensen met geitenwol-
len sokken en misschien zelfs wel met een 
knickerbocker aan. Niets was minder waar 
natuurlijk, hoewel de geitenwollen sokken 
niet gecheckt zijn...

Vroeg, heel vroeg in de ochtend, om 4.30 
uur ging de wekker, want voor het ‘vogeltjes 
kiek’n’, zoals ze het noemen in Salland, moet 
je er vroeg bij zijn. Natuurlijk kom je dan ook 
niet voor vogeltjes die je in je eigen achter-
tuin tegenkomt, hoewel de roodborst, kool- 
en pimpelmees ook hier aanwezig waren. 
Nee, het beloofde een bijzondere ochtend 
te gaan worden. Het doel van deze ochtend 
was namelijk, het bekijken van de korhoen 
op de Holterberg in het Nationaal Park de 
Sallandse Heuvelrug. Hoewel het een grote 
vogel is, een hoendervogel, was het vinden 
van deze vogel toch niet zo makkelijk als je 
denkt. Hier later in het verhaal meer over.

Ondanks het feit dat Jan-Jaap en ik niet 
aangemeld waren voor deze excursie wer-
den we, in het donker op de Nijverdalseberg-
weg, vriendelijk ontvangen door de overige 
leden en gasten van de vogelwerkgroep. Het 
was een prettige kleine groep waarmee we 
de weg verder afliepen richting de Holter-
berg. Af en toe stonden we stil om te luis-
teren naar de verschillende vogelgeluiden, 

zoals een gaai, de houtsnip en verschillende 
spechten, die al te horen waren. Na een stuk 
bos kwamen we op de open vlakte aan. Hier, 
waar het al lichter was, hoorden we vele vo-
gels meer. Enkelen onder ons hoorden ook 
al de roep van een korhoen. 

Het bleek dat we niet de enigen waren deze 
ochtend. Langs de weg stonden of liepen op 
meerdere plekken al mensen bij elkaar. Ook 
was er een andere grote groep mensen die 
deelnam aan een excursie naar de korhoen-
ders. Al snel hoorden we dat de korhoenders 
dit voorjaar nog maar weinig te zien waren. 

Baltsende Korhoen man

Korhoen vrouw
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De mogelijkheid met de meeste kans zou zijn 
om af te wachten tot 8.50 uur. Dan zou er 
een korhoenhaan (zoals het mannetje wordt 
genoemd) vliegend aan komen om te lan-
den op één van de baltsplekken, zoals voor-
gaande dagen een aantal keer was gebeurd. 
Deze baltsplekken zijn speciaal afgebrande 
heideplanten om het baltsen te bevorderen. 

Maar natuurlijk ben je als vogelwerkgroep 
niet gekomen om af te gaan wachten, nee, 
je gaat gewoon verder op ontdekkingstocht. 
Misschien zie je nog wel meer bijzondere vo-
gels. Op het pad keken we met alle kijkers 
natuurlijk goed naar links en naar rechts. 
Daar verderop links in het veld bewoog wel 
iets met de grootte van een korhoen, nog 
eens goed kijken... ach nee, het waren een 
stel wilde eenden. Ook kwamen er daar 
ginds in het veld wat reeën aan gesnuffeld, 
wel een stuk of vier. Nog eens goed naar 
rechts kijken. ‘Wat zit daar verderop in die 
boom?’, vroeg men elkaar vertwijfeld af. 
Door de kijker goed gekeken bleek dat een 
havik te zijn. Korhoenhanen zitten ook wel 
graag in bomen, vandaar dat we deze ook 
zeker niet moeten overslaan. Nog eens ver-
der kijken dan maar.

En ja hoor, er werd veel gehoord en ge-
zien zoals de blauwe kiek, veldleeuwe-
rik, kramsvogel, tjiftjaf, fitis, boomklever 
en -pieper, gele kwik en winterkoning. 
Ondertussen hoorden we ook weer de roep 
van een korhoen Het leek er toch wel veel 
op dat we meer naar het oosten op het hei-
develd meer geluk zouden hebben, dus be-
gaven we ons van de weg af een paadje op 
richting het Sikkelbosch. Na heel even gelo-
pen te hebben, zag een mede vogeltjeskie-
ker uit de groep nu toch echt een korhoen. 
Men vroeg haar natuurlijk direct waar dan 
precies en hoe ziet die er uit? Jaja, met rood 
op de kop en een flinke vogel. Nu speurde 

iedereen naar links, hij zou zelfs voor de weg 
nog moeten zitten. Oei spannend, want dan 
was hij wel heel dichtbij. Ondertussen hoor-
den we een fazantenroep en ja hoor, daar 
had iemand de zogenaamde korhoen in de 
kijker, het bleek om een fazant te gaan. Door 
de kijker wel heel mooi met zijn hoofd in het 
vizier. Het rood van zijn hoofd is alleen iets 
anders rood dan wat de korhoenhaan heeft.

We liepen ondertussen weer verder, hier 
en daar andere mensen groetend en vragend 
wat zij al gezien hadden. Er kwamen een 
paar jongens aan die verderop toch echt kor-
hoenders hadden gezien, twee stuks zelfs. 
Dus wij liepen vol verwachting rustig door tot 
dat we even stil stonden en we al gauw ge-
wezen werden op een vliegende vogel door 
een lid van onze eigen werkgroep. Het was 
echt waar, daar vloog een korhoenhaan. We 
hielden goed in de gaten waar deze heen 
ging. Hij landde bij één van de baltsplekken 
ver achter de weg. Met de kijker konden we 
hem tussen de heideplanten ontdekken. En 
wat hadden we een geluk dat hij voor ons 
wilde poseren. Prachtig was hij te zien door 
de kijker toen hij op een grote dode tak ging 
zitten die ver boven de heide uitstak. Wat 
een prachtige vogel met zijn zwarte glanzend 
verendek, zijn witte punten op de vleugels en 
zijn fel rode wenkbrauwen. Je kon aan het 
begin van de ochtend nog gedacht hebben, 
wat doe ik toch zo vroeg hier op dit frisse hei-
develd, maar het zien van dit beeld maakte 
echt alles goed. Zo mooi!

We hebben daar met heel veel mensen 
staan kijken, praten en genieten. Het was 
het helemaal waard. Verder het pad afgelo-
pen kregen we zelfs nóg een korhoenhaan 
in beeld. Deze liep langs een rand gras wat 
heen en weer te poetsen, maar het kwam 
niet tot echt baltsen. Toch ook hier weer 
kunnen genieten van de beelden die deze 
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korhoenhaan ons gaf. Door zijn prachtige 
kleuren is een korhoenhaan beter te spotten 
dan een korhoenhen welke bruinige kleuren 
heeft. Na moe te zijn geworden van het vroe-
ge opstaan en alle boeiende indrukken, zijn 
we verder het pad af gaan lopen. Nog even 
geneusd bij een andere grote groep vogel-
tjeskiekers, maar daar was niets bijzonders. 
Vervolgens via een prachtig bospaadje ach-
ter onze leider aan terug richting de auto. 
In dit stukje heel bijzonder jeneverbesbos, 
hoorden we nog een aantal vogels zoals de 
zanglijster. Die had ook een prachtig veren-
dek om te zien. 

In het restaurant bij de parkeerplaats nog 
even nagepraat en na een over en weer uit-
nodigingen tussen de vogelwerkgroep en 
een stel Friezen, keerde iedereen weer terug 
naar de auto om aan de reis terug naar huis 
te beginnen.

Dan rest mij als laatste alle vogelwerk-
groepleden te bedanken voor deze leer-
zame, gezellige en informatieve ochtend, 
bedankt!

Met vriendelijke groet,

Magda Fleurke.

Ledenmutaties

Mailwijziging:

Ada Krans  adakrans@gmail.com

Adres- en mailwijziging:

Ab Winkelman, Lange Zandstr 96 7412CK Deventer 
 ajw.winkelman@hotmail.com

Nieuwe leden:
Gerda Duijzer, Kromhoutstr 1 7425AS Deventer 
 gerdaduijzer@home.nl
Peter Kes, p/a J.v.Vlotenlaan 199 7412SH Deventer 
 kpkes@yahoo.com
Ans vd Molen, ’t Weterman 8 7431DA Diepenveen 
 ansvandermolen@planet.nl
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Excursies en activiteiten voor de komende maanden
Aanmelden bij:

Ab Winkelman: tel: 06-54687851,  albert.jw@ziggo.nl
Ronald Groenink: tel: 06-51095815,  ronald.shikra@hetnet.nl
Bij vervoer per auto wordt de brandstof met de bestuurder verrekend op basis van 0,20 eurocent 
per kilometer.

Voortaan vertrekken we, tenzij anders vermeld, voor alle excursies vanaf de voormalige Tropische 
Landbouwschool, hoek Centuurbaan, Brinkgreverweg.

Januari 4 Ledenbijeenkomst, Nieuwjaarsquiz

Januari 14 Watervogeltelling, met de fiets vanaf de spoorbrug Deventer naar het pontje in 
Gorssel, vertrek 10.30 uur

Februari 1  Boerenkoolmovie. Gezellig samen boerenkool eten en film kijken. Film is nog niet 
bekend maar gaat bijna altijd over vogels en in elk geval over dieren! Om 20.00 uur 
begint de jaarvergadering

Februari 18 Watervogeltelling, met de fiets vanaf de spoorbrug Deventer, vertrek 10.00 uur

Februari 25 Overwinterende vogels, Bolwerk en Wilpseklei, 8.30 uur IJsselhotel op de Worp

Maart 7 Ledenbijeenkomst, Piet Schermerhorn, oud lid van de vereniging is na 20 jaar 
weer terug in Nederland. Hij vertelt over de vogels in zijn achtertuin in Ghana.

Maart 17 Watervogeltelling, met de fiets vanaf de spoorbrug Deventer, vertrek 10.00 uur

Maart 24 De eerste nieuwelingen, ochtendwandeling Ossewaarden, Meermuiden en Ster-
rebos, 8.30 uur IJsselhotel op de Worp

April 4 Ledenbijeenkomst, het Na de pauze programma is op dit moment nog niet bekend

April 14 Watervogeltelling, met de fiets vanaf de spoorbrug Deventer, vertrek 9.00 uur

April 21 Korhoenders en andere heidebewoners, de Holterberg, vroege ochtend wandeling, 
5.15 uur hoek Centuurbaan Brinkgreverweg

April 27-29 Voorjaarsweekend Zeeland

Belangrijk: Voor alle excursies is het van belang je tijdig op te geven bij de personen die bovenaan 
dit overzicht staan. Vertel bij aanmelden altijd of je beschikt over vervoer, of je wilt rijden en hoeveel 
personen er mee kunnen rijden. Opgeven kan tot 2 dagen voor aanvang van excursie, dit in verband 
met het plannen van het vervoer. Indien men zich later aanmeld kan het zijn dat je zelf verantwoorde-
lijk bent voor je vervoer tijdens de excursie.



Informatie vogelwerkgroep “de IJsselstreek”

Vogelwerkgroep De IJsselstreek is een actieve vrijwilligersorganisatie, die zich 
sinds 1967 bezighoud met de bescherming van vogels in het IJsselgebied tus-
sen Wijhe en Zutphen. 

De activiteiten van de werkgroep bestaan o.m. uit cursussen, nestkastonder-
houd, beheer van Ooievaarsbuitenstation ’t Zand in Gorssel, inventarisaties en 
tellingen van soorten en speciale gebiedsinventarisaties. 

Maandelijks vindt een ledenbijeenkomst plaats in de Ulebelt (Maatmansweg 3). 
Ook zijn er maandelijkse excursies.

Lid of donateur worden: 
bel of mail  C. de la Bey,  0570-652547,  cdelabey@ziggo.nl

Contributie:  Leden: € 14,-
 Donateurs: € 15,- (minimaal)

ABN-AMRO bank: rekeningnummer 47.03.87.297
T.n.v. vogelwerkgroep “De IJsselstreek”

Contactpersonen: 
Ooievaarstation H. Hietbrink, 0575-491992
Kerkuilen, kolonievogels R. Wijnbergen, 0570-641461
Steenuilen werkgroep K. Spijker, 0570-643600
Kleine nestkasten H. Roelofs, 0575-493342
Kwartelkoning, roofvogels A. Bakker, 06-23817241
Sovon contactpersoon W. Gerritse, 0570-591983
Tijdschriftenarchief R. Groenink, 06-51095815
Waarnemingen J. Kuipers, jkuipers01@gmail.com
Junior Vogelclub 10-14jaar M. Hoksberg, 06-24129174
Watervogeltelling E. Somhorst, e.somhorst@hotmail.com

Gewonde vogels: Vogelopvang Brummen 0575-562554

Internetsite: www.vwg-deijsselstreek.nl




