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Door omstandigheden is dit verslag een beetje erg verlaat, waarvoor
excuses ...

Januari
Geen echte vangpogingen gedaan. Uitzondering de laatste dag van de
maand, toen plots koning winter toch weer zijn intrede deed. En meteen een
heel leuk daggie, met o.a. 2 Goudplevieren en 25 Bonte Strand-lopers.
Februari
De volgende dag meteen ook al weer een prachtige vangdag, met weliswaar wat minder Bonte Strandlopers, maar wel een fantastisch mooie
vangst van een Kluut. Die vang je niet vaak. Het winterweer hield nog lekker
aan, en dus op 3 februari opnieuw een fantastische vangdag, met o.a. 69 (!)
Bonte Strandlopers, 3 Watersnippen, 1 Wulp, Kokmeeuw en 41
Stormmeeuwen (waarvan 1 met Belgische ring). Op 4 februari opnieuw een
hele mooie vangdag, met maar liefst 139 vogels, waaronder 7 Wulpen en
een prachtig mooie adulte man Smient. Onder de meeuwen veel geringde:
2 met HELGOLAND-ring, 2 EIG en 1 NVO met kleurring. De volgende dag
een echte meeuwendag. Onder de 5 Kokmeeuwen, 112 Stormmeeuwen en
3 Zilvermeeuwen 3 geringde: 1 Kokmeeuw met een HELSINKI-ring, 1
Stormmeeuw ook met HELSINKI-ring en 1 met MOSKWA-ring. Niet slecht..
Dag daarna juist weer helemaal geen meeuwen, maar wel toch weer leuke
vangsten, o.a. van 5 Wulpen en een Nijlgans. Dagen daarna een beetje
zeuren, maar wel een hele mooie spectaculaire vangst van een Meerkoet
op de 9e. Op de 11e opnieuw een Meerkoet (die ruim 2 keer zo zwaar was
als die van de 9e (!)), en opnieuw veel meeuwen: 2 Kokmeeuwen, 93
Stormmeeuwen, 1 Russische Stormmeeuw en 1 Zilvermeeuw. Daarnaast
maar liefst 4 Boomleeuweriken in één klap (!). Op de 12e enkel meeuwen: 7
Kokmeeuwen en 90 Storm-meeuwen. Van de laatste 4 geringde: 2 van
onszelf, 1 met HELGOLAND-ring en 1 met PARIS-ring. Dag daarna enkel
een Knobbelzwaan en een geringde Ekster. Vervolgens viel de dooi in en
was het wel zo’n beetje over met de vangsten. Gelukkig was het een
schrikkeljaar, want 29 februari was toch en 1 Bontbekplevier.

Maart
Maart draaide het eigenlijk alleen maar om de Bonte Strandlopers (107) en
de Oeverpiepers (11). Eén van de Bonte Strandlopers had een HELSINKIring. Verder toch ook wel mooie vangsten van o.a. een Houtsnip (eerste
voorjaarsvangst ooit voor VRS Castricum), 3 Bontbekplevieren en 3 Rouwkwikstaarten.

Smient
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April
Vooral eerste helft van de maand erg koud klote weer met sterk overheersende noordelijke winden. In het voorjaar is dit verre van gunstig, behalve
voor 1 soort: de Beflijster. Die werd dan ook goed gevangen, t/m 5 april
alleen al maar liefst 4 exemplaren. Ook werd een Roodborst met een
Deense ring gevangen, ook altijd leuk natuurlijk. Zaterdag de 7e weer heel
erg extreem slecht weer: ijskoud en een krachtige tot harde noordenwind.
Na 2 rondjes met helemaal niets (echt helemaal niets) besloot ik om maar
voortijdig te gaan sluiten. En toen plots zag ik bij de Abelennetten 2
Beflijsters zitten. Er draaide daar ook geluid daarvan. Ik sloop de hut binnen,
en keek stiekem even door de achterdeur (Beflijsters zijn extreem schuw).
Ik zag er nog maar 1 helaas, maar zag tot mijn grote verrukking die ook
vrijwel meteen recht naar beneden duiken, precies naar waar ook onze
netten staan. Dit was echt heel erg spannend. Zou die andere dat ook
gedaan hebben misschien en zouden er heel heel misschien nu 2 in het net
hangen misschien? Dat zou toch wel een godsgeschenk zijn met zulk weer.
Ik besloot te gaan kijken. Aldaar aangekomen trof ik tot mijn grote verbazing
en verrukking maar liefst 4 Beflijsters in het net! Nog enkele vlogen er weg.
Alle 4 uit het net gehaald en terug ermee naar de hut. Eenmaal daar
aangekomen snel zakken opgehangen, en gauw even voren kijken. En daar
zat nog 1 Bef in het hout, en ook al zelfs 1 op de Druip gewoon (!). Voordat
ik in staat was een verantwoorde beslissing te kunnen nemen dook die uit
het hout ook op de Druip en trok ik het net dicht. Nog 2 Beflijsters erbij (!).
Nu 6 Beflijsters in de hut dus, maar ook echt wel tijd nu om te gaan sluiten.
En ja hoor, in de Noord hing er gewoon nog eentje!! Dus toen ik terug kwam
van sluiten had ik gewoon 7 Beflijsters in de hut !!! Fabuleus gewoon! Voor
de dagvangst zie ook:
http://www.trektellen.nl/trektelling.asp?telpost=365&site=0&land=1&taal=1
&datum=20120407
Ik bedoel maar even te vragen: ben ik goed of ben ik goed ? Een engelengeduld kan soms echt wel hele hele mooie vruchten afwerpen …. Dat het
allemaal ook heel anders kan, bleek op de 12e. Opnieuw ging ik weer
helemaal voor de Beflijster (zoals het hoort deze tijd van het jaar). Tientallen
Beflijsters in het vanggebied gelokt. Echt ongelooflijk, ze zaten echt overal.
Maar ze wilden niet in de netten, en dus ook nul gevangen. Ach ja, soms zit

het mee, en soms zit het gewoon ongelooflijk tegen. En dat terwijl het op die
bewuste 12e eigenlijk juist heel mooi stil weer was..
Rest van de maand een beetje zeuren, maar wel nog 2 Beflijsters, Zwarte
Kraai en een Kleine Plevier. Nog maar 2 Rosse Grutto’s..
Mei
Eerste dag meteen al een hele mooie, met een Regenwulp, 15 Rosse
Grutto’s (waarvan 1 geringde NVO), 12 Braamsluipers en 2 Tapuiten
(waarvan 1 Groenlandse). Op de 3e opnieuw een hele fantastische dag, met
o.a. 2 Zilverplevieren, 1 Kanoetstrandloper, 14 Rosse Grutto’s (waar-van
opnieuw een geringde NVO), een Witgat en een Paapje. Op de 4e opnieuw
een Rosse Grutto NVO, en ook weer 2 Kanoetstrandlopers en 2
Zilverplevieren. Maar helaas, daarna weer een hele lange periode met
vooral en alleen maar krachtige tot harde noordelijke winden. En hele
minimale vangsten dus. Op de 7e nog wel weer een Rosse Grutto NVO. Een
onwaarschijnlijk knappe vangst van een prachtig paartje Krakeenden op de
slag (door ondergetekende) maakte de bittere bonen toch nog een beetje
zoet. Tweede helft van de maand veel beter weer, en dus ook heel veel
leukere vangsten. De 19e bijvoorbeeld een echt mega fantastische vangdag.
De ochtend was al leuk met o.a. 2 Bergeenden, Bontbekplevier en een
Paapje. Maar daarna ook nog eens een hele leuke klap meeuwen: 1
Stormmeeuw, 8 Kleine Mantelmeeuwen, 3 Zilvermeeuwen en 1 Grote
Mantelmeeuw. This is what you get when you don’t gooi brood op het dak,
maar gewoon op het voerplekje op het pad!! Super mega fantastisch
gewoon!!! Ook verdere tweede helft van mei hele leuke vangsten,
waaronder 2 Paapjes, 2 Steenlopers, 11 (!) Kleine Plevieren, 2 Bergeenden, 9 Kwartels, Grote Canadese en Grauwe gans, 6 (!) Grauwe
Vliegenvangers, Appelvink, 2 Oeverlopers, en op laatste dag last but not
least ook nog eens een schitterend mooie volwassen man Roodmus.

Roodmus
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Juni
Niet zo heel veel vangdagen, maar toch wel ook hele leuke vangsten. Vermeldenswaardig o.a. Blauwe Reiger, Kuifmees, Appelvink, Zwarte Kraai, 3
Kleine Plevieren en een Boomleeuwerik. Op de 20e echt een super mooie
vangdag, met maar liefst 130 vogels (veel voor de tijd van het jaar), en ook
veel leuks:
http://www.trektellen.nl/trektelling.asp?telpost=365&site=0&land=1&taal=1
&datum=20120620
Volgende dag was het wat minder, mede ook door onderbezetting, maar wel
liefst 22 Witgatten. Mooie afsluiting van de maand was een vangst van een
geringde Koekoek. Naar later bleek eerder dit jaar geringd in de AW-duinen.
Dat is dus erg leuk..

Tureluur
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Juli
In juli werd er al weer wat regelmatiger gevangen, en zeker ook niet onverdienstelijk. Leuke vangsten o.a. die van Blauwe Reiger, 3 Kuifmezen, 4
Bosruiters, Sperwer, Regenwulp, 3 Snorren, 3 maal Porseleinhoen, Appelvink, Grote Karekiet, Kemphaan, IJsvogel, 2 Zwarte Roodstaarten, en vooral
erg veel Witgatten. Knaller van de maand was de vangst van een
Orpheusspotvogel op de 21e.. Van Nachtegaal (meestal de bulk tweede helft
juli) hele hele magere vangsten. Op 25 juli een Zwarte Ibis recht over de hut
naar zuid.
Augustus
Eerste dag van de maand meteen al een Waterrietzanger. Blijft toch opmerkelijk hoe gepiekt die beesten doorkomen. Zo’n beetje 90% allemaal
eerste 2 weken van augustus. De 2e niet zo’n geweldige vangdag, maar wel

10 Oeverlopers (waarvan 6 in één slag (!)). Zo kabbelde de maand een
beetje door, met de eerste helft van de maand weliswaar niet zo heel veel,
maar wel leuke vangsten. O.a. 4 Steenlopers, 2 Snorren, 2 Huismussen,
een Kleine Bonte Specht, 3 Draaihalzen, nog 6 Waterrietzangers, 6 Porseleinhoentjes, een Zwarte Ruiter, een Sperwergrasmus, een nog hele late
Kwartel en een IJsvogel.

Kwartel

Foto: Richard Reijnders

Op de 18e een (voor mij althans) wel heel onverwachte en fantastische
vangdag. Marc en Hans waren de gelukkigen die dag. Daar doe ik ze een
beetje mee te kort, want naar wat ik er van heb begrepen waren zij ook heel
scherp op de snede die dag. In totaal 101 vogeltjes, niet echt extreem veel
dus. Maar wat een soorten: Draaihals, Gele kwikstaart (3), Snor, Spotvogel,
Sperwergrasmus, Ringmus (2), en de echte mega klappers: Europese
Kanarie en Ortolaan (!!). En dit alles op één dag dus ! Eén van de beste
vangdagen op de baan ever ... Volgende dag ook geen slechte dag met o.a.
nog een Sperwergrasmus en een wel heel bijzondere vangst van een

Draaihals met Belgische ring. De 20e ook niet onaardig met o.a. 2
Bontbekplevieren, Goudplevier, Steenloper en nog 2 Snorren. Dag daarop
weer knallen, met o.a. Steenloper, Draaihals, Kleine Bonte Specht en maar
liefst 6 Bonte Vliegenvangers. Rest van de maand beetje zeuren. Wel werd
nog 1 Sperwergrasmus gevangen en nog 14 (!) Steenlopers.
September
Vrijwel gehele maand heel erg slecht vangweer. Er werd dan ook voor
september-begrippen erg weinig gevangen. Maar toch ook wel weer erg
leuk: 2 Draaihalzen, Waterrietzanger, 4 Sperwergrasmussen, behoorlijk wat
Boerenzwaluwen (w.o. 1 met een Deense ring), Huiszwaluw, en de klapper
van de maand: een Noordse Nachtegaal op de 8e.

Blauwborst
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Op de 18e, met ongelooflijk slecht weer, een wel heel bijzondere en knappe vangst. Piet Veldt en Tim van der Meer stonden aan het roer deze dag.
Waardeloos, niks te vangen, en dus ook maar 29 vogels. Maar toen Tim een
3e rondje liep zag hij vanaf de Abelen een Grote Pieper boven de hut
hangen. Met zijn mobiel Piet gebeld (die was in de hut). Die zette zo snel als
hij kon geluid aan op de beide slagnetten. Het duurde even, maar uiteindelijk liet de Grote Pieper zich vangen. Wat een geweldige vangst, wat
een expertise, en wat een samenwerking. Ook daarna, ondanks het aanhoudende hele slechte weer, toch nog best wel wat leuke vangsten: nog een
Draaihals en Sperwergrasmus, een Fluiter (die hadden we al heel lang niet
gehad), en maar liefst 10 Bladkoninkjes. Een maand met weinig vogels,
maar wel hele leuke…
Oktober
Deze maand in het algemeen (met de nadruk op “algemeen”) wel een ietsje
beter weertje. Ik heb persoonlijk de gehele maand gemist, vanwege een
hardnekkige slijmbeursontsteking in mijn arm en schouder. Ondanks dat het
een onwaarschijnlijk fantastische maand was, houd ik het dienten- gevolge
een beetje kort. Ik noem gewoon alleen maar even de (hele) leuke vangsten:
1 Buizerd, 3 Houtsnippen, 1 Groene Specht, 1 Grote Pieper, 2 Siberische
Boompiepers (NB), 3 Zwarte Roodstaarten, 2 Beflijsters, 1 Struikrietzanger,
3 Cetti’s Zangers, 1 Sperwergrasmus, 1 Bruine Bos-zanger, 2 Raddes
Boszangers, 25 (!) Bladkoningen, 2 Buidelmezen, 2 Fraters, 6 (!)
Dwerggorzen, 4 Sneeuwgorzen en 4 Geelgorzen. Bijzonder spectaculaire
vangdagen waren die van 19 en 20 oktober, de laatste volgens mederingers
in den lande de allerbeste vangdag ever ooit op welke vangplek in
Nederland dan ook:
http://www.trektellen.nl/trektelling.asp?telpost=365&site=0&land=1&taal=1
&datum=20121019
http://www.trektellen.nl/trektelling.asp?telpost=365&site=0&land=1&taal=1
&datum=20121020
Ook waren er leuke vangsten van buitenlands geringde vogels: Roodborst
met Deense ring, Zwartkop met London- en 2 met Praha-ring, Koolmees met

Gdansk-ring en Keep met Stavanger-ring. Een beetje beknopt verslag voor
zo een magistrale maand, maar het is niet anders (het zij zo)…
November
In november toch wel echt heel veel echt heel erg slecht weer, waardoor de
mooie echte november vangdagen helaas uitbleven. Op de 3e wel weer een
Struikrietzanger, en dat mag dan toch wel weer heel bijzonder genoemd
worden. Op de 4e weer een Houtsnip (4e), toch altijd leuk. Op de 6e zowaar
een Pestvogel (!), een Kleine Bonte Specht, een Goudhaan met een
Moskwa-ring en de Struikrietzanger terug. Dat was dus eigenlijk toch wel
een hele goede dag dus. Maar het slechte weer bleef verder aan-houden,
met heel veel geen of hele marginale vangsten. Op de 9e wel weer opnieuw
de Struikrietzanger terug gevangen. Op de 11e een mooie late vangst van
een Grote Pieper (3e voor dit jaar) en zowaar ook nog 3 Fraters onder de
slag. Toch niet zo heel verkeerd allemaal dus (ondanks de wel extreem lage
aantallen). Op de 12e 3 Sneeuwgorzen. Op de 13e weer een Houtsnip (5e)
en een Roodborst met Belgische ring. Is toch altijd wel opvallend dat hoe
later in het seizoen hoe relatief meer buitenlands geringde vogels je gaat
vangen. Op de 14e wéér een Houtsnip (6e), nog 2 Pestvogels en een
terugvangst van een Cetti’s zanger. Tweede helft van de maand was het
helemaal huilen met de pet op met het weer, maar toch nog een Houtsnip
(7e), nog 2 Pestvogels, nog 2 Sneeuwgorzen, 4 Steen-lopers, een nog hele
late Bladkoning op de 19e en een nog veel latere Sperwergrasmus op de
28e.

Pestvogels
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