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Maart 

Dit jaar geen winterweer, dus pas in maart werden weer enkele min of meer 
serieus te noemen vangpogingen gedaan. Bitter weinig werd er gevangen, 
met als hoogtepunten een Putter op de 4e en een Kievit op de 29e. Op de 
31e werd er een poging gedaan om rallen te vangen ’s nachts, in combinatie 
met nachtvlinderen op laken (geen smeer). Slechts 2 Waterrallen werden 
gevangen, maar heel bijzonder waren 16 Ligusterblokspanners op het 
laken. Van deze soort waren er vóór 2014 in heel Nederland ooit maar 13 
gemeld (!). 

April 

Op 1 april meteen al een heel leuke vangdag. Niet veel, maar wel o.a. 2 
Kleine Plevieren, Beflijster en Rouwkwikstaart. Kleine Plevieren bleven ook 
rest van de maand heel aardig gevangen worden, met in totaal maar liefst 
11 exemplaren. Op de 16e een Zwartkop en op de 19e een Tjiftjaf met 
Bruxelles-ring. Ook altijd leuk. 

Op de 22e werd de eerste Rosse Grutto gevangen. Best vroeg, maar nou 
nog niet bepaald een voorbode. Pas op de 26e de volgende. Een hele mooie 
vangdag voor onze nieuwe ringvergunninghouder Tim van der Meer. Niet 
alleen 3 Rosse Grutto’s, maar ook nog een Draaihals (!) gevangen. Deels 
ook met zijn vriendin Wietske. 

En weer pas op de 29e nieuwe Rosse Grutto’s. Maar nu echt ook heel 
serieus. Maar liefst 45 werden er gevangen, en ook nog een Steenloper. Op 
de 29e een min of meer vergelijkbare dag, met 36 Rosse Grutto’s en ook 
weer een Steenloper. Twee van de Rosse Grutto’s waren al geringd, met 
één hele leuke erbij. Die was als eerstejaars vogel geringd te Nidingen 
(Noorwegen), en wel op 2 oktober 1987. Die was dus al 26 jaar oud. Een 
heel oudje dus. Grappige is dat je dat aan vogels dus totaal niet afziet..   

Mei 

Op de 1e opnieuw een fantastische vangdag, met maar liefst 95 Rosse 
Grutto’s en 8 Steenlopers. Twee reeds geringde Rosse Grutto’s, waarvan 1 
met Hiddensee-ring. Daarna kakten de Rosse Grutto-vangsten in. Wel op 
de 7e nog eentje met Madrid-ring. 



 

Rest van de maand hele magere vangsten, maar wel nog 2 Steenlopers, 3 
Zilverplevieren, Kanoetstrandloper, 10 Kwartels, 3 Koekoeken en een 
Boomklever. 

 

KoekoekFoto: André van Loon
  

Juni 

Er werden niet zo heel veel vangpogingen gedaan (nauwelijks eigenlijk), 
maar toch wel wat leuke vangsten: Grote Canadese Gans, nog 2 Kwartels, 
3 Kleine Plevieren, 11 Gierzwaluwen, de eerste 3 IJsvogels, 4 Kuifmezen, 
nog een Boomklever en 2 Roodmussen (op één dag). 

Leuk was de vangst van een Rietzanger met Paris-ring op vrijdag de 
dertiende.. 

Juli 

Beetje erg tegenvallende maand. Ik houd het ook een beetje kort, omdat dit 
reeds derde maand op rij is die ik heb moeten herschrijven. Ik had al die tijd 
zitten schrijven met vangstresultaten van 2013 voor ogen. Vet balen. Er was 



 

wel één fantastisch mooie vangst deze maand. Die van een schitterend 
mooie adult zomerkleed Krombekstrandloper op de 28e. Een heel 
langverwachte nieuwe baansoort. Ik was helemaal alleen en had geen 
fototoestel bij me. Gelukkig wist ik één iemand te regelen die snel kon komen 
om wat foto’s te maken. Piet (Admiraal), nogmaals heel erg bedankt.. 

 

Krombekstrandloper Foto: Piet Admiraal 

Best wel leuke (maar niet heel spectaculaire) vangsten deze maand o.a. 3 
Kleine Plevieren, Regenwulp, 98 Witgatjes, 4 Bosruiters, Boomleeuwerik en 
4 Snorren. 

Bosrietzanger met Bruxelles-ring.. 

Augustus 

Eerste dag van de maand al een hele spectaculaire. Na een op zich goede 
vangdag (maar niets bijzonders) gingen Cees en Tim na het sluiten van de 



 

netten naar huis. Ik besloot nog een ietsje te blijven plakken. Plots zag ik 
best wat Oeverzwaluwen vliegen en zette het geluid aan. Ze reageerden 
goed en ik wist er eentje met het slagnet te klappen. Applaus voor mezelf. 
Precies op dat moment kwam Luc aanlopen. De Oeverzwaluwen bleven 
laag rondvliegen en zowaar wist Luc nog een tweede te klappen. Dat was 
mooi meteen een jaarrecord, want we hadden nooit eerder meer dan 1 
Oeverzwaluw in een jaar gevangen. Maar het was nog niet op. In ongeveer 
een uur tijd vingen wij 14 (!) Oever- en 11 Boerenzwaluwen. Daarna waren 
ze weg en hielden wij het ook voor gezien. Maar wel echt ongekend.  

Volgende dag waren Leo, Piet (Admiraal) en Tim van de partij. Na opnieuw 
een aardige maar niet heel spectaculaire vangdag doken er aan het einde 
van de ochtend weer heel veel Zwaluwen op. Leo, Piet en Tim gingen tot 
laat in de middag door (zeer ongebruikelijk voor deze tijd van het jaar) en 
wisten opnieuw 14 Oeverzwaluwen onder en in het net te krijgen. Maar dat 
niet alleen. Ook nog eens 65 Boerenzwaluwen en 37 (!) Huiszwaluwen. 
Grote hulde aan de betrokken heren en wat een ongekende vangst. Zo 
gebeuren er altijd weer dingen op de baan die je nooit voor mogelijk had 
gehouden. Overigens was dit spektakel wel van korte duur. Rest van de 
maand werd er geen Zwaluw meer gevangen. Heel apart. Op 4 augustus 
toch weer ook een lekker daggie. André ving de eerste 2 Paapjes van het 
jaar en de eerste Waterrietzanger. Die laatste blijft toch wel één van de 
mooiste vogeltjes van de wereld (en erg zeldzaam en bedreigd). Op 5 
augustus een nog betere vangdag voor Tim en Luc met o.a. een 
Porseleinhoen, 2 Snorren en opnieuw een Waterrietzanger. Op 8 augustus 
opnieuw een goede vangdag met 126 vogels en een mooie Koekoek in het 
net. 

Op zaterdag 9 augustus echt non-weer. Maar Leo besloot er toch voor te 
gaan. Hij ving slechts 7 vogeltjes. Maar wel weer een Waterrietzanger. Kijk, 
dat zijn de echte mannen natuurlijk. De zondag toch weer mooi weer. Meest 
bizarre was misschien wel de vangst van 30 Kneutjes. Zoveel hadden wij er 
nog nooit op één dag gevangen. Verder ook weer een Snor en 2 
Waterrietzangers. 



 

 

Snor en Waterrietzanger Foto: Tim van der Meer 

Daarna een periode met wat minder weer, maar op de 14e toch weer een 
Waterrietzanger. En op de 16e maar liefst 10 (!) Groenpootruiters, een 
evenaring van het dagrecord. Op de 25e opnieuw een niet echt hele goede 
vangdag, maar wel de eerste Sperwergrasmus en een heuse Krekelzanger. 
De eerste echte knaller van het jaar en zowaar gevangen in een door Leo 
dag daarvoor net opgezet nieuw netje, die natuurlijk meteen werd 
omgedoopt tot KREKEL. Terwijl eigenlijk natuurlijk LH een passender naam 
zou zijn. 



 

 

Krekelzanger Foto: Tim van der Meer 

Verder deze maand o.a. Zwarte Ruiter en onze enige Gele Kwikstaart van 
dit jaar. 

September 

Op de 2e al meteen weer een hele mooie vangdag. Een totaal van 198 
vogels, verdeeld over 27 soorten is nooit verkeerd natuurlijk. Highlights: 
Bontbekplevier, IJsvogel, 11 Huiszwaluwen (w.o. een slag van 3), hele leuke 
terugvangst van een man Blauwborst uit 2010, Snor, Sperwergrasmus, en 
(echt heel vroeg) 10 Vuurgoudhaantjes. Volgens Rienk een dag om door 
een ringetje te halen. De 3e iets minder spectaculaire vangdag, maar wel 
een Kleine Karekiet met MOSKWA-ring (!). Daar doe je het allemaal voor 
natuurlijk. Rest van eerste helft van de maand beetje zeuren, maar wel 
regelmatig vangsten van Sperwergrasmussen (8 in totaal). Op de 19e dan 
toch weer een hele mooie vangst. Een schitterende volwassen man 
Buidelmees. Met alle dank aan Tim natuurlijk voor maken mooie geluiden. 
We zijn pas “half way ‘round”, maar er gaat een tijd komen (echt), dat alles 
weer net zo mooi klinkt als vroeger. 



 

 

Buidelmees Foto: Henk Levering) 

Rest van de maand opnieuw beetje zeuren (vooral vanwege het slechte 
weer), maar wel al eerste Bladkoningen (6). Enige echt mooie vangdag was 
de 28e, met 275 vogels w.o. o.a. een Cetti’s Zanger en een Kleine Bonte 
Specht. 

  



 

Oktober 

Oktober was zeer goed voor Bladkoning. Maar liefst 40 werden van een ring 
voorzien. Op de 2e een leuk dagje voor Walter, Tim en walgelijke Wallie. Niet 
veel, maar wel een Boomleeuwerik en een Cetti’s zanger. Daar doe je het 
dan toch weer voor. Op de 6e weer een echte knaller. Een schitterende 
Raddes Boszanger. Wat een heel bijzondere Phylloscopus is dat toch.  

 

Raddes Boszanger Foto: André van Loon 

 

Op de 12e ook een hele leuke vangst van 3 Buidelmezen. Ook geen 
alledaagse soort. De 16e opnieuw 2 mooie krenten: een Beflijster en een 
heuse Dwerggors. Op de 30e een hele goede vangdag met maar liefst 403 
vogels, maar zonder een echte krent. Vijf baardmannetjes waren dan nog 
wel enigszins leuk. 

  



 

 

Baardmannetje Foto: Tim van der Meer 

Toch nog een hele leuke vangst op de laatste dag van de maand: een hele 
mooie klapekster. Niet bepaald een soort die je elk jaar vangt, en best wel 
een heel spectaculair beest natuurlijk. 

 

Klapekster Foto: Luc Knijnsberg 



 

November 

Een best wel heel bewogen maand. In principe is november de spannendste 
maand van het jaar. Alleen bijna elk jaar wordt dat verprutst door het weer, 
en zit vangen er gewoon überhaupt totaal niet in. Ook dit jaar weer eerste 
helft van de maand heel marginaal weer. Maar omdat het zo’n spannende 
maand is dus werd er zoveel als maar kon toch wel gevangen. Op 2 
november was de jeugdexcursie. Ondanks naar onze maatstaven heel 
magere dag excursie-technisch gezien toch heel geslaagd. 

 

 
Jeugdexcursie Foto: Jos Vroege 

 

Op de 6e toch nog een heel aardig dagje. Heel dik 100 vogels, w.o. een heel 
mooi mannetje Sneeuwgors en ook nog een verrassend late Kievit. En toen 
op donderdag 13 november dan toch nog de dikverdiende knaller van het 
jaar. Een Turkestaanse Klauwier hing in het net. Vierde geval voor 
Nederland en sowieso eerste vangst ooit. Deze bleef na vangst nog 
ongeveer een week lang plakken langs de Van Oldenborghweg en trok in 



 

die tijd vele duizenden vogelaars. Eerst vooral Nederlanders, maar later 
vooral ook Duitsers, Denen en Belgen. Die laatste namen vaak ook hun 
kinderen mee, die op hun ieniemienie mountainbikes gewoon rondjes 
maakten langs de netten. Maar het kon nog erger allemaal. Precies toen er 
eindelijk (voor het eerst in denk ik wel 100 jaar in november) een hele lange 
periode met ongelooflijk mooi vangweer werd aangekondigd kwam er een 
vangverbod. Dit omdat er op enige kippenfarms op de grens van Nederland 
en Turkije het griepvirus was uitgebroken. Niks aan te doen, einde seizoen.. 

Al met al weer een leuk jaar, met wel een beetje heel erg weinig soorten. 
Voor jaaroverzicht zie:  http://www.trektellen.nl/site/totals/365/2014 

 

Sneeuwgors Foto: Richard Reijnders 

http://www.trektellen.nl/site/totals/365/2014


 

 

Kievit Foto:  Richard Reijnders 

 

Bij deze mijn lijstje. Dacht eerst dat ik Blauwe Kiek niet had. Maar zojuist 
herinnerde ik mij dat ik die ooit vanuit mijn ouderlijk huis juist heel mooi had. 
Een hele mooie adult man die super laag vlak voor het raam langs ging en 
daarna recht omhoog knalde om vervolgens ergens op een dak een 
spreeuw of mus te slaan (of probeerde te slaan). 

Echte highlights zitten er niet bij, één keer waarschijnlijk een vale 
pijlstormvogel gezien (het leven zuur gemaakt door stormmeeuwen) en één 
keer waarschijnlijk een dwergaalscholver. Maar dat waren allebei van die 
“mijn koninkrijk voor een verrekijker”-momenten.. 

 

Mooi kunnen profiteren van de voorjaarstrek van steltlopers die je vroeger 
had boven Castricum (massaal). Dat is nu al zo’n 15 jaar helemaal totaal 
over. Waarschijnlijk als gevolg van eerste en tweede Maasvlakte (?). 

  



 

(1) Knobbelzwaan 

(2) Wilde zwaan 

(3) Kleine zwaan 

(4) Kolgans 

(5) Rietgans 

(6) Kleine rietgans 

(7) Grauwe gans 

(8) Grote Canadese gans 

(9) Kleine Canadese gans 

(10) Brandgans 

(11) Rotgans 

(12) Bergeend 

(13) Nijlgans 

(14) Indische gans 

(15) Wilde eend 

(16) Krakeend 

(17) Pijlstaart 

(18) Slobeend 

(19) Smient 

(20) Wintertaling 

(21) Zomertaling 

(22) Tafeleend 

(23) Kuifeend 

(24) Eider (één keer, een groep van ca 50 -> West) 

(25) Brilduiker 

(26) Grote zaagbek 

(27) Patrijs 

(28) Kwartelkoning 

(29) Kwartel 

(30) Dodaars 



 

(31) Fuut 

(32) Aalscholver 

(33) Kleine zilverreiger 

(34) Grote zilverreiger 

(35) Blauwe reiger 

(36) Zwarte ooievaar (gewone niet, bizar genoeg) 

(37) Lepelaar 

(38) Visarend 

(39) Rode wouw 

(40) Zwarte wouw 

(41) Bruine kiekendief 

(42) Blauwe kiekendief 

(43) Buizerd 

(44) Ruigpootbuizerd 

(45) Wespendief 

(46) Sperwer 

(47) Havik 

(48) Torenvalk 

(49) Roodpootvalk (super mooie adult man) 

(50) Boomvalk 

(51) Slechtvalk 

(52) Smelleken 

(53) Waterral 

(54) Porseleinhoen 

(55) Waterhoen 

(56) Meerkoet 

(57) Kraanvogel 

(58) Scholekster 

(59) Kluut 

(60) Kleine Plevier 



 

(61) Bontbek 

(62) Zilverplevier 

(63) Goudplevier 

(64) Kievit 

(65) Kanoet 

(66) Steenloper 

(67) Bonte strandloper 

(68) Krombek (één keer ’s nachts) 

(69) Bosruiter 

(70) Witgat 

(71) Oeverloper 

(72) Tureluur 

(73) Zwarte ruiter 

(74) Groenpoot 

(75) Grutto 

(76) Rosse grutto 

(77) Wulp 

(78) Regenwulp 

(79) Houtsnip 

(80) Watersnip 

(81) Kemphaan 

(82) Kokmeeuw 

(83) Stormmeeuw 

(84) Zwartkopmeeuw 

(85) Zilvermeeuw 

(86) Kleine mantelmeeuw 

(87) Grote mantelmeeuw 

(88) Dwergmeeuw 

(89) Halsbandparkiet (voordat ik die vergeet) 



 

(90) Drieteenmeeuw (één keer midden in de zomer een hele 
groep naar west) 

(91) Visdief 

(92) Stadsduif 

(93) Holenduif 

(94) Houtduif 

(95) Turkse tortel 

(96) Zomertortel 

(97) Koekoek 

(98) Ransuil 

(99) Velduil 

(100) Bosuil 

(101) Kerkuil 

(102) Gierzwaluw 

(103) IJsvogel 

(104) Bijeneter 

(105) Groene specht 

(106) Grote bonte specht 

(107) Veldleeuwerik 

(108) Boomleeuwerik 

(109) Oeverzwaluw 

(110) Boerenzwaluw 

(111) Huiszwaluw 

(112) Waterpieper 

(113) Oeverpieper 

(114) Graspieper 

(115) Boompieper 

(116) Witte kwikstaart 

(117) Gele kwikstaart 

(118) Grote gele kwikstaart 



 

(119) Pestvogel 

(120) Heggenmus 

(121) Roodborst 

(122) Gekraagde roodstaart 

(123) Zwarte roodstaart 

(124) Tapuit 

(125) Zanglijster 

(126) Koperwiek 

(127) Grote lijster 

(128) Kramsvogel 

(129) Merel 

(130) Beflijster 

(131) Tuinfluiter 

(132) Zwartkop 

(133) Grasmus 

(134) Braamsluiper 

(135) Sprinkhaanzanger 

(136) Bosrietzanger (aangedragen door kat) 

(137) Kleine karekiet 

(138) Spotvogel 

(139) Fitis 

(140) Tjiftjaf 

(141) Goudhaan 

(142) Vuurgoudhaan 

(143) Winterkoning 

(144) Grauwe vliegenvanger 

(145) Koolmees 

(146) Zwarte mees 

(147) Pimpelmees 

(148) Kuifmees (misschien wel de grootste klapper) 



 

(149) Staartmees 

(150) Buidelmees (ook wel een erg goede) 

(151) Boomkruiper 

(152) Klapekster 

(153) Ekster 

(154) Gaai 

(155) Kauw 

(156) Roek 

(157) Bonte kraai 

(158) Zwarte kraai 

(159) Spreeuw 

(160) Huismus 

(161) Ringmus 

(162) Vink 

(163) Keep 

(164) Kneu 

(165) Frater (in de tuin, tot in de keuken) 

(166) Kleine barmsijs 

(167) Grote barmsijs 

(168) Putter 

(169) Groenling 

(170) Sijs 

(171) Appelvink (geen goudvink) 

(172) Kruisbek 

(173) Rietgors 

(174) IJsgors (geen sneeuwgors) 

(175) Geelgors 


