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Samenvatting 
Na het recordjaar 2006 was het dit jaar iets minder met de aantallen. In totaal werden 
205.758 vogels geteld. Dit aantal is maar 5% lager dan het vorig jaar (216.221 ex.) maar 

toch en 42% meer dan in 2005 (144.716 ex.). Met het aantal soorten ging het echter wel 
goed; een record aantal van 128 soorten werd gezien waaronder maar liefst vijftien nieuwe 
soorten (Appelvink, Bergeend, Bontbekplevier, Dwerggors, Geelpootmeeuw, Gekraagde 

Roodstaart, Kleine Karekiet, Kwartel, Matkop, Middelste Jager, Purperreiger, Rosse Grutto, 
Snor, Taigarietgans en Visdiefje).  
Er is dit jaar 725 uur en 19 minuten geteld, verdeeld over 110 dagen, dat is toch weer 68 
uur meer dan het vorig jaar toen er al een recordaantal uur werd geteld en 170 uur meer dan 
in 2005. De goede dagen (met veel vogels) wisselden dit jaar af met hele slechte periodes 
bijvoorbeeld in het midden en eind van oktober. Opmerkelijk was dat er op de eerste dag 
van het telseizoen al meer dan 1000 vogels werden geteld. Dit kwam door de goede 
doorkomst van Gierzwaluwen. Ook de goede periode rond half november toen de Houtduiven 
massaal doorkwamen was opmerkelijk. Een vergelijking van de top twintig van dit jaar met 

het de jaren tot nu toe leert dat het een erg goed jaar voor de Gierzwaluw (stond tot nu toe 
op een 26e plaatst met 0.2%), Houtduif, Boerenzwaluw en Grauwe Gans was maar dat de 
Graspieper en Kievit relatief weinig gezien werden. 

In 2007 hebben er in totaal 116 Nederlandse, 84 Belgische, 22 Franse en 27 Britse, twee 
Duitse en zeventien Spaanse telposten regelmatig hun tellingen doorgeven op 
www.trektellen.nl. Door 247 posten is in 2007 maar liefst 40.291 uur en 3 minuten geteld en 

zijn er 21.374.245 vogels opgeschreven. In de periode dat onze telpost bezet is geweest 
zijn er in totaal 16.887.051 vogels geteld, met name langs de kust, het IJsselmeer en in 
Zuid-Limburg. 
Sinds 1 januari 2000 zijn er door 300 Telposten 94. 733.599 vogels geteld in 174.557 uur en 
14 minuten; wij hebben daar 845.890 exemplaren aan bijgedragen (0.89% van het totaal). 
 

Gerekend over het hele jaar staan we op een niet onverdienstelijke twaalfde plaats qua 
aantal getelde uren over alle 300 posten op www.trektellen.nl. In onze telperiode (1 augustus 
tot 30 november) staan we op een verdienstelijke tweede plaats over alle posten op 

www.trektellen.nl en op de eerste plaats in Nederland.  
 
De tekst van de weekoverzichten van Toy en de foto’s van eigen tellers in dit verslag zijn 

eerder op de site van de Vogelwacht (www.vogelwachtuden.nl) gepubliceerd. Mignon van den 
Wittenboer was wederom zo aardig het verslag te corrigeren.  
Leo Ballering, Februari 2008 



Verslag najaarstrektellingen 2007 Telpost Brobbelbies, Vogelwacht Uden e.o.           3/52 

Introductie 
Het trektelseizoen van 2007 is een hele goede geweest, het aantal vogels bleef net onder 
dat van het recordjaar 2006 maar er werd meer uur geteld en ook een recordaantal soorten 

gezien. In tabel 1 een overzicht van het aantal teluren per getelde dag in het najaar van 
2007 met daarbij de overheersende windrichting en gemiddelde windkracht.  
 

Tabel 1: samenvatting van aantal teluren per dag en gemiddelde windrichting  
Augustus September Oktober November 

Wind # uren Wind # uren Wind # uren Wind # uren Dag 

  ochtend avond   ochtend avond         

1 ZW 2 9:10 4:45 ZW0- 2 7:10  NW 1 3:00 ZW 1, 4:45 

2 NW 3-1 7:00  NW 1 5:25 1:15 NO 1 6:45 NW 1 2:45 

3 ZW 0-1 6:45 3:00 NW 1-2 4:30 4:00 NO 1 6:45 NW 1 4:45 

4 ZW 1 10:26  NW 1-3 5:05 4:00 W 1-2 6:15 NW 1 4:45 

5 ZO 0-2 11:26  NW 1 3:15 3:00 NO 0-1 8:45 ZW 2 6:30 

6 NW 2-3 7:45  NW 1-3 5:15 4:00 O 2-4 7:30 NW 1 6:00 

7 0-1 NW 4:00  NW1-3 8:15 2:00 O 0-1 8:50   

8 NNW 3 4:00 2:40 NNW 13 9:25  NO 0-1 9:30 ZW 2 3:00 

9    NW -3 11:25  OZO-1 5:30 NW 2 3:00 

10 NW 2-1 4:00 3:00 N 3 5:15 3:00 NO 0-1 9:30 NW 4 4:00 

11 N 0-1 10:43  NW 3-1 5:30 5:10 ZO 0-1 8:00 NW 4 4:00 

12 --- 6:40  NW 1 6:00 1:30 NW 1 6:00 NW 1 6:00 

13 ZW 3 1:00 4:15 ZO 0-1 7:00 1:45 NO 1-2 7:27 NW 1 3:10 

14 Z 4 5:00 3:00 ZW 1 4:00 1:00 ZO 0-1 5:10 NW 1 4:00 

15 ZW 3-7 2:45  NO 0-1 6:00  ZO 2 4:57 NO 1 8:40 

16 ZW 2-7 5:15 2:15 ZW 1-4 9:00  ZW 3 4:00 NW 0 2:00 

17 ZW 1 2:20  ZW 3 4:00  Z 3-4 3:30 ZW 1 2:15 

18 ZW 1-3 10:30  NW 1 4:00 3:15 NW1-2 4:00   

19 Z 1-3 10:08  ZW 2-3 4:00 2:45 NW 1-2 7:30   

20 ZO 0-1 1:00 3:00 ZW 3 4:00 1:30 N 0-1 8:00 ZO 2 2:00 

21 N2 4:10  ZW 1-2 5:00  NW 0-1 7:30   

22 NO 4-1 4:30  W 0-1 4:07 2:00 NO 0-2 9:00 ZO 2 2:45 

23 NO 1 4:00 8:00 W1-2 8:59  NO 1-3 8:30   

24 ZW1-0 9:00 3:30 Z 0-3 3:00  NO 2-4 6:00 ZW 1 3:00 

25 ZW1-3 10:05  Z O3 4:00 2:15   W 3 4:10 

26 ZW0-2, 8:45  ZW 2-3 4:29 3:15 NO 1 3:30   

27 ZW 2-1 7:45  NW2-3 5:30  ZO 1 3:30   

28 N 2-0 0:45 4:00 NO1- 6:00  Z 1-2 4:30 ZZ0 3 1:44 

29 NO3 7:15 4:00 NW 2 6:14      

30 NO 1-2 8:40 2:45 ZW 0-1 10:49  NW 1-2 4:00   

31 ZW 1 2:40   ZW 1-2 6:45  

Uur 235:38 187:28 48:10 222:18 176:38 45:40  184:09  83:14 

Dagen 30 30 13 30 30 17  29  21 

Totaal 725:19 uur in 110 dagen (grijze blokken zijn de weekends) 
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In de volgende hoofdstukken wordt eerst een overzicht gegeven per maand en dan 
samengevat voor het hele najaar. Daarna worden de resultaten afgezet tegen de voorgaande 
jaren en ook nog vergeleken met de rest van Nederland. In tegenstelling tot eerdere 

verslagen is de letterlijke, onbewerkte tekst van de weekoverzichten van Toy Jansen, 
evenals een samenvatting van het weer nu opgenomen in de appendix. 
 

Tellingen augustus 

Augustus was ongekend succesvol: na vier dagen waren al meer vogels geteld dan in heel 
augustus 2006. Ook werd al op de eerste dag het oude Gierzwaluw dagrecord van 169 
exemplaren verpletterd met 1.829 exemplaren; dit is ook meer dan het totaal in de 
voorgaande zeven jaren (1.373 ex.). Op 7 augustus werd de tweede Slobeend ooit hoog 
boven de telpost gezien. Op 11 augustus werd naast een Groenpootruiter ook nog de derde 
Zwarte Ruiter ooit gezien en op 16 augustus werd een zeer vroege Blauwe Kiekendief 

vrouwtje gezien; normaal trekt deze soort in oktober en november door. In afwachting van 
de Vale Gieren die in het zuiden van Nederland gezien werden waren de verwachtingen op 19 
augustus hoog gespannen en om 14.30 uur schreeuwde Wim Gremmen: DAAR KOMEN ZE!!!!!!! 

Helaas bleken het Ooievaars te zijn maar de groep van 60 stuks was wel een dik dagrecord. 
Deze maand werden ook maar liefst 81 Wespendieven gezien, tegen een totaal van 126 in de 

voorgaande zevenjaren; op 22 augustus 

werden er 28 geteld het tweede hoogste 
aantal ooit over de telpost. Op 25 
augustus, tijdens een saaie telling, waren 
de tellers wat trekgeluidjes aan het 
oefenen toen opeens antwoord werd 
gegeven op de roep van de Morinelplevier; 
maar liefst zeven Morinelplevieren 
bleken al de hele ochtend vlak voor de 
telpost te zitten. Alle fotografen konden 

de vogels van dichtbij op de gevoelige 
chip vastleggen. Op 27 augustus werd een 
volwassen mannetje Roodpootvalk gezien, 

de derde waarneming van deze soort tot nu toe. 

Er zijn deze maand zes nieuwe soorten gezien: op 3 augustus werd in de maïs een Kleine 
Karekiet ontdekt. Op 11 augustus kwam om 13.45 uur laag links vanachter de telpost een 

Kwartel aangevlogen, de vogel vloog in zuidoostelijke richting verder. Op 11 augustus werd 
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ook nog een Bergeend gezien en een dag erna een Purperreiger die in zuidoostelijke richting 
vloog. Op 25 augustus werd een adulte Geelpootmeeuw waargenomen die in zuidwestelijke 
richting over de telpost vloog. Tenslotte werd er een juveniele Gekraagde Roodstaart in de 
maïs ontdekt op 29 augustus.  

In totaal deze maand 13.231 vogels geteld. Nooit eerder werden 
op onze telpost meer vogels gezien in de maand augustus. Het 

aantal teluren is natuurlijk van invloed geweest op de tellingen. 
Er werden veel meer uren geteld dan normaal: 238 uur en 38 
minuten op 30 dagen; 187 uur en 28 minuten in de ochtend (soms 

doorlopend naar de middag) en op 13 dagen ’s avonds 48:10 uur 
(zie Tabel 1). Toch zijn er gemiddeld 56 vogels per uur geteld en 

dat is bijna het dubbele aan het langjarig augustus gemiddelde van 32 vogels per uur. Ook 
het aantal soorten is met 73 het hoogste dat ooit in een augustus maand is gezien. De top 
vijf bestond uit Gierzwaluw (5856, 44,3%), Boerenzwaluw (4554, 34,4%), Huiszwaluw (726, 
5,5%), Gele Kwikstaart (405, 3,1%) en Kokmeeuw (229, 1,7%). 

 

Tellingen September 
 

De eerste dag van september begon goed met een nieuw dagrecord van acht Tapuiten en een 
evenaring van het dagrecord Fitissen; twee doken er op in de maïs. Op 2 september was er 
een traditionele, zeer natte brunch op de telpost als opening van het nieuwe seizoen. Op 3  

september werd de vroegste Gaai gezien en een dag later het vroegste Smelleken ooit op de 
telpost. Ook vlogen op deze dag in heel het land de Ooievaars goed, op de telpost werd een 
groep van zeventien gezien maar ook nog een groep van 30 gemist. De kleine nachttrekkende 

zangvogeltjes in de maïs bleven het goed doen getuige de tweede Kleine Karekiet die op 6 
september werd waargenomen.  Negen september was een goede dag voor de Boomvalken 
het oude dagrecord van zes kon tot elf worden bijgesteld. Ze zaten waarschijnlijk achter de 
Boerenzwaluwen aan die met een record aantal van 5854 exemplaren doorkwamen. Een dag 
later kwam er een groep van twaalf Pijlstaarten door, ook een dagrecord. Tevens was er 
deze dag een nieuwe “bankjessoort”; een Smelleken kwam even uitrusten terwijl de tellers 

dichtbij zaten. De Zwarte Ooievaar die op 11 september werd gezien was de laatste ooit 
maar dat gold niet voor de zeer late Gierzwaluw op 13 september (op 18okt04 is er ooit nog 
een gezien). Tussendoor werd op 12 maar ook op 16 september nog een Morinelplevier 

gezien. Op 15 september werd de vroegste Grote 
Zilverreiger gezien, een soort die erg toeneemt in 
Nederland. Deze werd op 23 september gevolgd 

door de vroegste Rode Wouw en de vroegste Keep. 
Ook op deze dag schoot Teun, met zijn fototoestel, 
heel mooi een Roodkeelpieper in de vlucht! Fraai 

waren ook de 30 Blauwe Reigers die op 26 
september voor een nieuw dagrecord zorgden. Op 
deze dag werden tevens de vroegste Knobbelzwanen 

en Kleine Rietganzen ooit waargenomen. Op 29 september barste de Lijstertrek pas goed 
los; er werden die dag vijf lijstersoorten gezien waaronder een Beflijster. Alleen de 
Kramsvogels ontbraken, die werden een dag later gezien. Ook trokken er zes Bonte 

Strandlopers (vergezeld van een Watersnip) langs, de eersten sinds 2002! 
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Er zijn deze maand zes nieuwe soorten gezien: op 1 september werden in de maïs nogal wat 
zangertjes gehoord en gezien. Eén van deze vogels, een Snor, zat recht achter de telpost en 
liet zijn brede staart goed zien. Ook in de maïs werd op 8 september een Matkop ontdekt. 
In de ochtend  van 9 september werden vijf Rosse Grutto's gezien die in westelijke 

richting voorbij trokken, een opmerkelijke soort voor het binnenland! Op 15 september 
kwam uit de zon een Visdiefje op de telpost afgevlogen. De eerste Appelvink van de telpost 
werd op 23 september door Thijs op grote hoogte waargenomen. En als klap op de vuurpijl 

werd op 25 september een groep van elf Bontbekplevieren gezien die in een strakke lijn 
naast elkaar over de maïs van noordoost naar zuidwest vlogen.  

 

In september is ook relatief veel uur geteld (222) uur en ook werd een, voor september, 

recordaantal vogels geteld. In september is er elke dag geteld: 176:38 uur in de ochtend 
soms doorlopend naar de middag (op 30 dagen, zie tabel 1) en 45:40 uur ‘s avonds op 17 
dagen. 
In het totaal werden in september 34.670 vogels geteld, dat is meer dan het dubbele van 
vorig jaar (15.629 ex), verdeeld over maar liefst 94 soorten (tegenover 77 vorig jaar). 
Gemiddeld zijn er dus 156 vogels per uur geteld, net als augustus, weer veel meer dan het 

langjarig gemiddelde van 97 vogels per (september)uur. 
De top vijf bestond uit Boerenzwaluw (20.550, 59.3%), Vink (3.157, 9.1%), Spreeuw (2.870, 
8.3%), Graspieper (2.107, 6.1%) en Huiszwaluw (1.114, 3.2%). 

 

Tellingen oktober 

De eerste dag van oktober begon al goed met een late Fitis 
(naar later bleek de laatste van het seizoen) en op 3 
oktober konden we de eerste IJsgors begroeten, een 
mooie overgang van vroege naar late soorten. Op 5 oktober 

werden de dagrecords voor “exotische” ganzen gebroken: 
47 Nijlganzen en elf Canadese Ganzen. Een dag later 
zagen we nog zes Canadezen, een soort die we pas sinds 

2005 zien. Ook vlogen die dag de laatste Huiszwaluwen 
voorbij. Op 7 oktober zowaar weer een paar dagrecords eraan: twee Huismussen, 408 
Kneuen, vier Waterpiepers en 131 Rietgorzen! In de eerste helft van oktober was er een 

Mezen invasie uit Oost-Europa en daar kon op 8, 13 en 18 oktober het dagrecord Koolmezen 
telkens worden verbroken (van zes naar tien) en op 15 oktober dat van de Pimpelmezen naar 
22! Ook 19 oktober was bijzonder met de laatste (zeven) Pijlstaarten van het jaar en 
verbeteringen van de dagrecords Grauwe Ganzen (2387), Putters (21) en Grote Bonte 
Spechten (2), terwijl een dag later het dagrecord de Kauwtjes van 503 naar 809 ging. Op 21 
oktober alweer de laatste Zanglijsters en de laatste Roodkeelpieper. Dit waren ook 
spectaculaire dagen voor de roofvogels met op 22 oktober de op één na de beste telling ooit 
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voor de Buizerd (223 ex) met daartussen ook nog een Rode Wouw. De maand liep met een 
sisser af door een hele slechte laatste week en een kleine opleving op de laatste twee dagen, 
met op de 31e een nieuw dag record voor de Koolmezen (15) en de Sijzen (53). 
 

In oktober werden twee nieuwe soorten gezien: op 22 oktober werd het getik van de 
Dwerggors gehoord en later is deze ook gezien en een dag later werd “voor het eerst” twee 
Taigarietganzen gezien in een vlucht met Toendrarietganzen. Hoewel deze soort zeker al 

eerder over de post gekomen is, en genoteerd als rietgans spec, konden deze makkelijk 
gedetermineerd worden door het verschil met de toendra’s.  
 

In oktober is net als in 2006 weer erg veel uur geteld: 
184:09 uur en wel op 29 van de 31 dagen. Helaas werden 
er wat minder vogels gezien dan in de recordmaand 
oktober 2006, nu moesten we het doen met 105.755 
vogels, verdeeld over 82 soorten. Dit komt ook tot uiting 
in de gemiddelde aantallen per uur: 574 net iets meer dan 

het langjarig gemiddelde van 535 vogels per (oktober) 
uur. Het aantal soorten is gemiddeld als we de laatste 
paar jaar bekijken  

De top vijf bestond uit Spreeuw: 26.351 (24.9%), Vink: 
25.091 (23.7%), Houtduif: 12.978 (12.3%), Koperwiek: 
6.651 (6.3%) en Veldleeuwerik: 6.500 (6.1%) 

 

Tellingen november 
 

Net als oktober begon November ook goed met 
op de eerste dag nieuwe dagrecords van de 
Goudplevieren (70, waaronder een groep van 
69), Pimpelmezen (23), Groenlingen (71) en 
Sijzen (74). Deze laatsten deden het goed want 
op 4 november werd dat dagrecord alweer 
scherper gezet naar 119! Op die dag ook maar 
liefst 1781 Kolganzen (ook een dagrecord). Maar 
ook de Groenlingen bleven goed doorkomen en zo 

kon op 5 november het verse dagrecord naar 127 
worden bijgesteld. Op 9 november werd de 

derde Zeearend over de telpost gezien en mooi gefotografeerd! Daarna liep het met een 

sisser af; door het slechte weer werd bijna niet meer geteld. Toch vlogen rond het midden 
van de maand de meeuwen goed en konden nog twee dagrecords worden bijgesteld: op 12 
november dat van de Stormmeeuwen naar 87 en op 15 november dat van de Kokmeeuwen 
naar 277! Die twaalfde november was sowieso een bijzondere dag; in het hele land werden 
verschillende soorten jagers gezien en zo konden we op de Telpost ook een Middelste Jager 
(!) begroeten: om 11.08 uur werd deze boven de linker bosrand waargenomen in gezelschap 

van enkele Kraaien. De jager vloog weg in de richting van de Hofmans Plassen. Er is later nog 
gezocht naar de vogel maar zonder succes. 
 

Net als elk jaar liep het telseizoen in november met een sisser af; ook dit jaar is er in 
vergelijking met voorgaande maanden niet veel uur geteld: 83:14 verdeeld over 21 dagen. De 
aantallen waren daarentegen wel ontzettend goed: 52.102 vogels waardoor het hoogste 
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(november)uur gemiddelde tot nu toe werd bereikt 619 tegenover een langjarig gemiddelde 
van 344 ex/uur (zie ook tabel 4.). Dit hoge aantal werd bereikt doordat er meerdere dagen 
waren waarop de Houtduif goed vloog, maar gezien het feit dat het relatieve aandeel van de 
Houtduif ongeveer gelijk is aan dat van vorig jaar (~62%) moeten ook de andere soorten 

goed gevlogen hebben.  In het totaal werden 52 soorten gezien  
 
 

 
 
De top vijf bestond uit Houtduif 33.182 

(63.7% van het maandtotaal), Spreeuw 5.158 
(9.9%), Kolgans 2.975 (5.7%), Vink 1.900 
(3.6%) en Kramsvogel 1.719 (3.3%). 
 

De tellers 
Ook dit jaar was de belangstelling voor de telpost en de tellingen weer groot getuige de 44 
verschillende tellers die er geweest zijn. 
 

Ad Bekkers Jan van den Tillaart Mignon vd Wittenboer Theo Veldpaus 

Ad van Wanrooy Jan Verhoeven Otto Kwak Thijs Fijen 

Annelies Timmerman Jan Willem Hermans Peter van de Braak Thymen Ballering 

Arend Vermaat John Hermans Peter Vlaming Tini van den Elsen 

Carel van de Sanden Jos vd Wijst Paul Reys Toy Janssen 

Conny Koenen Leo Ballering Ralph Smits Wil vd Crommert 

Cor v Bree Liekle Nijholt Rien de Mol Wil Verbossen 

Gerard van Aalst Lieuwe Anema Ron v Rossum William van der Velden 

Henk Arnoldussen Marjo van Kreij Sandra van de Burgt Willie de Vries 

Henk van den Acker Mark Paulussen Teun van Kessel Willie van Lanen 

Jan van Bergen Martin de Jager Theo van der Velden Wim Gremmen 
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Jaaroverzicht 2007 
Na het recordjaar 2006 was het dit jaar iets minder met de aantallen. In totaal werden 
205.758 vogels geteld. Dit aantal is maar 5% lager dan het vorig jaar (216.221 ex.) maar 
toch en 42% meer dan in 2005 (144.716 ex.). Met het aantal soorten ging het echter wel 
goed; een record aantal van 128 soorten werd gezien waaronder maar liefst vijftien nieuwe 
soorten (Appelvink, Bergeend, Bontbekplevier, Dwerggors, Geelpootmeeuw, Gekraagde 
Roodstaart, Kleine Karekiet, Kwartel, Matkop, Middelste Jager, Purperreiger, Rosse Grutto, 

Snor, Taigarietgans en Visdiefje).  
Er is dit jaar 725 uur en 19 minuten geteld, dat is toch weer 68 uur meer dan het vorig jaar 
toen er al een recordaantal uur werd geteld en 170 uur meer dan in 2005. In het totaal zijn 

er 91 records scherper gesteld; 38 vroegste waarneming (fenologie) records gebroken, 39 
dagrecords (waarvan sommige meerdere keren) en 34 laatste waarneming (fenologie) 
records. 

In tabel 2 vindt men het maand- en totaal overzicht naar aantallen per soort en de 
fenologie (relatie tussen eerste of laatste waarneming per soort en de datum) en het 
dagmaximum per soort in 2007.  

Tabel 2: maand- en totaalaantal per soort, fenologie en dagmaxima in 2007 

Soort Aug Sep Okt Nov Totaal Eerste Maximum 
Datum 

dagmax 
Laatste 

Aalscholver  80 683 1446 185 2394 01-Aug 517 19-okt 28-Nov 

Grote Zilverreiger   4 8  12 15-Sep 3 21-okt 23-okt 

Blauwe Reiger  111 132 24 1 268 01-Aug 30 26-Sep 20-Nov 

Purperreiger  1    1 12-Aug 1 12-Aug 12-Aug 

Zwarte Ooievaar   1   1 11-Sep 1 11-Sep 11-Sep 

Ooievaar  60 48   108 19-Aug 60 19-Aug 26-Sep 

Knobbelzwaan   1 1 1 3 26-Sep 1 26-Sep 12-Nov 

Kleine Zwaan    9 82 91 19-okt 24 15-Nov 25-Nov 

rietgans spec.   2 231 440 673 27-Sep 120 12-Nov 24-Nov 

Taigarietgans    2 2 4 23-okt 2 23-okt 24-Nov 

Toendrarietgans    25 11 36 23-okt 25 23-okt 24-Nov 

Kleine Rietgans   2   2 26-Sep 2 26-Sep 26-Sep 

Kolgans   2 1737 2975 4714 30-Sep 1781 04-Nov 24-Nov 

Grauwe Gans  100 275 3499 1328 5202 14-Aug 2387 19-okt 25-Nov 

Canadese Gans  1  17  18 25-Aug 11 5-okt 6-okt 

Nijlgans  18 70 136 60 284 01-Aug 47 5-okt 28-Nov 

Bergeend  1    1 11-Aug 1 11-Aug 11-Aug 

Smient    27  27 19-okt 22 19-okt 20-okt 

Wintertaling    4  4 20-okt 4 20-okt 20-okt 

Wilde Eend  13 26 3 4 46 03-Aug 8 07-Sep 24-Nov 

Pijlstaart  0 12 7  19 10-Sep 12 10-Sep 19-okt 

Slobeend  1    1 07-Aug 1 07-Aug 07-Aug 

Wespendief  81 3   84 13-Aug 28 22-Aug 16-Sep 

Rode Wouw   1 3  4 23-Sep 1 23-Sep 22-okt 

Zeearend     1 1 09-Nov 1 09-Nov 09-Nov 

Bruine Kiekendief  10 9 2  21 10-Aug 3 22-Aug 2-okt 

Blauwe Kiekendief  1 3 11 5 20 16-Aug 2 23-okt 24-Nov 

Grauwe Kiekendief  2    2 23-Aug 1 23-Aug 26-Aug 

Havik   1 1  2 30-Sep 1 30-Sep 6-okt 

Sperwer  43 122 321 24 510 03-Aug 40 20-okt 22-Nov 
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Soort Aug Sep Okt Nov Totaal Eerste Maximum 
Datum 

dagmax 
Laatste 

Buizerd  44 87 1040 27 1198 02-Aug 223 22-okt 15-Nov 

Visarend  1 2 1  4 11-Aug 1 11-Aug 10-okt 

Torenvalk  5 6 4  15 02-Aug 2 25-Aug 11-okt 

Roodpootvalk  1    1 27-Aug 1 27-Aug 27-Aug 

Smelleken   10 11 1 22 04-Sep 4 7-okt 09-Nov 

Boomvalk  15 34 1  50 01-Aug 11 09-Sep 10-okt 

Slechtvalk   1 6  7 23-Sep 2 19-okt 31-okt 

Kwartel  1    1 11-Aug 1 11-Aug 11-Aug 

Scholekster  2    2 03-Aug 1 03-Aug 06-Aug 

Bontbekplevier   11   11 25-Sep 11 25-Sep 25-Sep 

Morinelplevier  7 2   9 25-Aug 7 25-Aug 16-Sep 

Goudplevier  11 47 29 102 189 04-Aug 70 01-Nov 25-Nov 

Zilverplevier  1 1   2 04-Aug 1 04-Aug 08-Sep 

Kievit  83 188 1227 507 2005 03-Aug 145 31-okt 28-Nov 

Bonte Strandloper   6   6 29-Sep 6 29-Sep 29-Sep 

Watersnip  15 91 46 4 156 03-Aug 21 30-Sep 15-Nov 

Rosse Grutto   5   5 09-Sep 5 09-Sep 09-Sep 

Regenwulp  2 6   8 02-Aug 6 04-Sep 04-Sep 

Wulp  17 11 24  52 08-Aug 24 5-okt 5-okt 

Zwarte Ruiter  1    1 11-Aug 1 11-Aug 11-Aug 

Groenpootruiter  4    4 08-Aug 2 10-Aug 11-Aug 

Witgat  6    6 01-Aug 3 10-Aug 30-Aug 

Middelste Jager     1 1 12-Nov 1 12-Nov 12-Nov 

Kokmeeuw  229 143 604 573 1549 01-Aug 277 15-Nov 25-Nov 

Stormmeeuw  3 9 17 184 213 21-Aug 87 12-Nov 25-Nov 

Kleine Mantelmeeuw  62 67 11  140 01-Aug 20 11-Aug 20-okt 

Zilvermeeuw  1 10 7 20 38 30-Aug 7 03-Nov 25-Nov 

Geelpootmeeuw  1    1 25-Aug 1 25-Aug 25-Aug 

Grote Mantelmeeuw  1 4 5  10 13-Aug 5 5-okt 5-okt 

Visdief   1   1 15-Sep 1 15-Sep 15-Sep 

Holenduif  123 235 605 252 1215 01-Aug 125 7-okt 25-Nov 

Houtduif   1 12978 33182 46161 23-Sep 5591 17-Nov 28-Nov 

Turkse Tortel    1  1 7-okt 1 7-okt 7-okt 

Zomertortel  29 3   32 04-Aug 8 18-Aug 06-Sep 

Gierzwaluw  5856 62   5918 01-Aug 1829 01-Aug 13-Sep 

Zwarte Specht   1   1 13-Sep 1 13-Sep 13-Sep 

Grote Bonte Specht  1 1 3  5 18-Aug 2 19-okt 19-okt 

Kleine Bonte Specht  1    1 23-Aug 1 23-Aug 23-Aug 

Boomleeuwerik   16 132 5 153 19-Sep 27 7-okt 24-Nov 

Veldleeuwerik  1 5 6500 500 7006 03-Aug 1520 7-okt 28-Nov 

Oeverzwaluw  70 12   82 01-Aug 26 28-Aug 19-Sep 

Boerenzwaluw  4554 20550 792  25896 01-Aug 5854 09-Sep 8-okt 

Huiszwaluw  726 1114 17  1857 01-Aug 344 03-Sep 5-okt 

Duinpieper  1 1   2 18-Aug 1 18-Aug 08-Sep 

Boompieper  122 142   264 01-Aug 26 19-Aug 30-Sep 

Graspieper  10 2107 4013 182 6312 03-Aug 783 4-okt 28-Nov 

Roodkeelpieper   1 2  3 23-Sep 1 23-Sep 21-okt 

Waterpieper    8  8 7-okt 4 7-okt 28-okt 

Gele Kwikstaart  405 239   644 01-Aug 110 19-Aug 29-Sep 

Grote Gele Kwikstaart  1 21 31 2 55 06-Aug 4 21-Sep 28-Nov 
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Soort Aug Sep Okt Nov Totaal Eerste Maximum 
Datum 

dagmax 
Laatste 

Witte Kwikstaart  56 277 664 14 1011 04-Aug 70 7-okt 25-Nov 

Heggemus  3 26 40 1 70 19-Aug 9 5-okt 05-Nov 

Zwarte Roodstaart   1   1 30-Sep 1 30-Sep 30-Sep 

Gekraagde Roodstaart  1    1 29-Aug 1 29-Aug 29-Aug 

Paapje  13 8   21 11-Aug 4 16-Sep 23-Sep 

Roodborsttapuit   9   9 08-Sep 5 15-Sep 28-Sep 

Tapuit  25 19   44 18-Aug 8 01-Sep 16-Sep 

Beflijster   1   1 29-Sep 1 29-Sep 29-Sep 

Merel  1 38 81 9 129 11-Aug 23 30-Sep 15-Nov 

Kramsvogel   2 1665 1719 3386 30-Sep 538 04-Nov 25-Nov 

Zanglijster   374 324  698 15-Sep 212 30-Sep 21-okt 

Koperwiek   122 6651 855 7628 29-Sep 2051 19-okt 15-Nov 

Grote Lijster  77 145 127 22 371 16-Aug 64 29-Aug 15-Nov 

Snor   1   1 01-Sep 1 01-Sep 01-Sep 

Kleine Karekiet  1 1   2 03-Aug 1 03-Aug 06-Sep 

Grasmus  4 1   5 21-Aug 2 21-Aug 03-Sep 

Zwartkop   1   1 08-Sep 1 08-Sep 08-Sep 

Tjiftjaf  7 11 7  25 01-Aug 3 22-Sep 13-okt 

Fitis   3 1  4 01-Sep 2 01-Sep 1-okt 

Goudhaantje    1 1 2 8-okt 1 8-okt 01-Nov 

Staartmees    8  8 5-okt 8 5-okt 5-okt 

Matkop   1   1 08-Sep 1 08-Sep 08-Sep 

Zwarte Mees   2 4  6 23-Sep 4 6-okt 6-okt 

Pimpelmees   6 41 34 81 15-Sep 23 01-Nov 15-Nov 

Koolmees  2 23 78 5 108 25-Aug 15 31-okt 25-Nov 

Klapekster    1 1 2 15-okt 1 15-okt 04-Nov 

Gaai   11 15  26 03-Sep 4 15-okt 15-okt 

Ekster  2    2 29-Aug 2 29-Aug 29-Aug 

Kauw   3 3945 297 4245 20-Sep 809 20-okt 25-Nov 

Roek  5  196 42 243 30-Aug 81 20-okt 20-Nov 

Zwarte Kraai   3 5  8 15-Sep 3 15-Sep 31-okt 

Spreeuw  4 2870 26351 5158 34383 19-Aug 3933 14-okt 28-Nov 

Huismus    4  4 7-okt 2 7-okt 19-okt 

Ringmus  47 46 340  433 03-Aug 42 9-okt 21-okt 

Vink  4 3157 25091 1900 30152 19-Aug 5343 7-okt 28-Nov 

Keep   10 1854 699 2563 23-Sep 1285 31-okt 14-Nov 

Groenling  13 75 88 276 452 10-Aug 127 05-Nov 17-Nov 

Putter  2 33 72 4 111 05-Aug 21 19-okt 15-Nov 

Sijs   22 221 270 513 21-Sep 119 04-Nov 28-Nov 

Kneu  25 621 1492 58 2196 14-Aug 408 7-okt 28-Nov 

barmsijs    9 1 10 8-okt 5 18-okt 24-Nov 

Kruisbek    4  4 5-okt 3 5-okt 21-okt 

Appelvink   1  1 2 23-Sep 1 23-Sep 04-Nov 

IJsgors    2  2 3-okt 1 3-okt 5-okt 

Geelgors  1 10 75 28 114 30-Aug 17 15-okt 28-Nov 

Ortolaan  2    2 04-Aug 1 04-Aug 25-Aug 

Dwerggors    1  1 22-okt 1 22-okt 22-okt 

Rietgors  86 668 46 800 12-Sep 131 7-okt 28-Nov 

Totaal 13231 34670 105755 52102 205758     

Aantal soorten 73 94 82 52 128     
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In tabel 3 is de top 20 van 2007 en die van de voorgaande jaren samen te zien. Een 
vergelijking met het de jaren tot nu toe leert dat het een erg goed jaar voor de Gierzwaluw 
(stond tot nu toe op een 26e plaatst met 0.2%), Houtduif, Boerenzwaluw en Grauwe Gans was 

maar dat de Graspieper en Kievit relatief weinig gezien werden. 
 
Tabel 3: Top 20 van 2007 in vergelijking met alle jaren tot nu toe 

 
  2007 % Trend 2000-2006 % 

1 Houtduif 46.161 22.4 ↑ Spreeuw 19.0 

2 Spreeuw 34.383 16.7 ↓ Vink 18.5 

3 Vink 30.152 14.7 ↓ Houtduif 13.0 

4 Boerenzwaluw 25.896 12.6 ↑ Graspieper 10.0 

5 Koperwiek 7.628 3.7 ↓ Veldleeuwerik 8.2 

6 Veldleeuwerik 7.006 3.4 ↓ Boerenzwaluw 7.4 

7 Graspieper 6.312 3.1 ↓ Koperwiek 4.9 

8 Gierzwaluw 5.918 2.9 ↑ Kievit 3.6 

9 Grauwe Gans 5.202 2.5 ↑ Kramsvogel 1.6 

10 Kolgans 4.714 2.3 ↓ Aalscholver 1.4 

11 Kauw 4.245 2.1 ↓ Kauw 1.1 

12 Kramsvogel 3.386 1.6 = Kolgans 1.0 

13 Keep 2.563 1.2 ↓ Kneu 1.0 

14 Aalscholver 2.394 1.2 ↓ Grauwe Gans 1.0 

15 Kneu 2.196 1.1 ↑ Witte Kwikstaart 0.9 

16 Kievit 2.005 1.0 ↓ Holenduif 0.7 

17 Huiszwaluw 1.857 0.9 ↓ Keep 0.7 

18 Kokmeeuw 1.549 0.8 ↑ Kokmeeuw 0.5 

19 Holenduif 1.215 0.6 ↓ Gele Kwikstaart 0.5 

20 Buizerd 1.198 0.6 ↑ Zanglijster 0.5 

 Totaal  95,7%   95,4% 

 
In de volgende grafiek is te zien hoe de aantallen per dag verdeeld waren over het seizoen. 
De goede dagen (met veel vogels) wisselden dit jaar af met hele slechte periodes 

bijvoorbeeld in het midden en eind van oktober. Opmerkelijk was dat er op de eerste dag 
van het telseizoen al meer dan 1000 vogels werden geteld. Dit kwam door de goede 
doorkomst van Gierzwaluwen. Ook de goede periode rond half november toen de Houtduiven 
massaal doorkwamen was opmerkelijk. 

Aantallen getelde vogels per dag in 2007
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Vergelijking met voorgaande jaren 
Tabel 5: Vergelijking en totalen over de jaren 2000 tot en met 2007 

Jaar Augustus September Oktober November Totaal 

Aantal teluren 

00-02 172:00 226:00 193:00 105:00 696:00 

2003 111:30 103:01 115:11 43:00 372:42 

2004 74:29 89:49 148:12 30:07 342:37 

2005 175:25 167:59 170:38 40:37 554:39 

2006 173:05 216:10 193:20 75:08 657:43 

2007 235:38 222:18 184:09 83:14 725:19 

Totaal 942:07 1025:17 1004:30 377:06 3349:00 

Aantal dagen 

00-02 34 50 44 26 154 / 335 

2003 23 20 22 12 77 / 122 

2004 20 19 26 10 75 / 122 

2005 28 30 29 12 99 / 122 

2006 25 29 27 20 101 / 122 

2007 30 30 29 21 110 / 122 

Totaal 160 178 177 101 616 / 945 

Aantal vogels 

00-02 6.665 34.238 74.939 20.620 136.462 

2003 3.500 4.886 34.822 14.952 58.160 

2004 2.533 11.494 62.630 7.916 84.573 

2005 4.765 11.699 109.131 19.121 144.716 

2006 5.201 15.625 157.003 38.392 216.221 

2007 13.231 34.670 105.755 52.102 205.758 

Totaal 35.895 112.612 544.280 153.103 845.890 

Aantal / uur 

00-02 39 151 388 196 196 

2003 31 47 303 348 156 

2004 34 128 423 263 247 

2005 27 70 639 470 186 

2006 30 72 812 511 329 

2007 56 156 574 619 284 

Totaal 38 110 542 406 253 
Aantal / dag 

00-02 196 685 1.703 793 2.201 

2003 152 244 1.583 1.246 755 

2004 127 605 2.409 792 1.128 

2005 170 390 3.763 1.593 1.462 

2006 208 539 5.815 1.92 2.141 

2007 441 1.156 3.647 2.481 1.871 

Totaal 224 633 3.075 1.516 1.373 

Hoogste telling Totaal aantal soorten 

2000 3.356 13-okt-00 59   

2001 6.264 13-okt-01 92   

2002 10.609 20-okt-02 85   

2003 7.133 11-okt-03 94   

2004 7.283 19-okt-04 92   
2005 23.020 29-okt-05 116   

2006 21.706 26-okt-06 106   

2007 15.261 31-okt-07 128   

Totaal  161   
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Als we alle jaren, dat er op telpost de Brobbelbies geteld is, vergelijken (tabel 5) is ook 
meteen te zien dat 2007 weer een topjaar is geweest en dat kwam omdat er in alle maanden 
bovengemiddelde aantallen geteld werden (zie aantallen per uur). Dat er en meer uur en op 

meer dagen geteld is helpt ook natuurlijk! Natuurlijk wordt de schoonheid van het seizoen 
ook weerspiegeld in het hoge aantal soorten 

 

Vergelijking met andere telposten in Nederland 
Ook dit jaar is het aantal telposten, dat hun gegevens direct doorgeeft aan 
www.trektellen.nl weer gestegen; door een samenwerking met een Spaanse en Portugese 

organisatie geven nu ook posten uit die landen hun gegevens door. Dit geeft hele leuke 
inzichten in wanneer trekgolven die wij hier in Nederland zien bijvoorbeeld over Zuid 
Frankrijk, Spanje of Spaanse enclaves in Noord-Afrika trekken. Komend voorjaar kunnen we 

op deze manier zien wat er bij ons aan gaat komen! In 2007 hebben er in totaal 116 
Nederlandse, 84 Belgische, 22 Franse en 27 Britse, twee Duitse en zeventien Spaanse 
telposten regelmatig hun tellingen doorgeven.  

Door 247 posten is in 2007 40.291 uur en 3 minuten geteld en zijn er 21.374.245 vogels 
opgeschreven. In de periode dat onze telpost bezet is geweest zijn er in totaal 16.887.051 
vogels geteld en het kaartje op de volgende pagina laat zien dat deze met name langs de 
kust en het IJsselmeer geteld zijn. Ook zien we in Zuid-Limburg een verrassend hoog aantal 
getelde vogels, dit is geheel te danken aan de Houtduiven die daar massaal doorkwamen. 
Onze telpost (pijl) heeft een zeer bescheiden aandeel in het geheel.  

Sinds 1 januari 2000 zijn er door 300 Telposten 94. 733.599 vogels geteld in 174.557 uur en 
14 minuten; wij hebben daar 845.890 exemplaren aan bijgedragen (0.89% van het totaal). 
 

Gerekend over het hele jaar staan we op een niet onverdienstelijke twaalfde plaats qua 
aantal getelde uren over alle 300 posten op www.trektellen.nl Dit jaar hebben we in onze 
telperiode (1 augustus tot 30 november) dus 725 uur en 19 minuten geteld, waarmee we op 

een verdienstelijke tweede plaats komen over alle posten op www.trektellen.nl en op de 
eerste plaats in Nederland (zie Tabel 6).  
 
Tabel 6: Top 20 van gemaakte uren van de telposten op www.trektellen.nl 

 

 Naam Telpost 
Aantal teluren 

aug-nov 

Totaal aantal 

teluren 2007 

1 Anderstad, B 906:47 1743:09 

2 Brobbelbies-Noord, NL 725:19 725:19 

3 IJmeerdijk, Almere, NL 586:45 1227:45 

4 Kruiskouter Relegem-Asse, B 531:35 1017:00 

5 Dwingelderveld, NL 522:35 801:11 

6 Roc de Conilhac – Gruissan, F 516:55 594:35 

7 Scheveningen, NL 452:50 964:46 

8 Huisduinen (zeetrek), NL 436:30 1067:30 

9 Kwintelooijen (bij Veenendaal), NL 434:30 568:00 

10 Bezinkingsputten Tienen, B 427:29 726:09 

11 Strabrechtse Heide, NL 417:05 697:15 

12 Cap Gris-Nez, F 408:10 816:41 

13 De Vulkaan (Den Haag), NL 403:46 903:21 
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 Naam Telpost 
Aantal teluren 

aug-nov 

Totaal aantal 

teluren 2007 

14 De Horde (Lopik), NL 364:00 742:30 

15 Brobbelbies-Zuid, NL 357:20 603:10 

16 Loozerheide (bij Weert), NL 334:30 602:11 

17 Kristallijn Maatheide, B 320:12 500:43 

18 Ketelbrug/Kamperhoek, NL 307:55 799:40 

19 Oelemars (Losser), NL 305:55 533:30 

20 Eemshaven – voorjaar, NL 0:00 625:05 

 
 
 
Figuur 2: Doortrek van alle soorten over alle Nederlandse en Belgische telposten op 
www.trektellen.nl tussen 1 augustus en 30 november 2007  (Hoe groter de cirkel, hoe groter 

het aantal vogels). 
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In Tabel 7 zijn de totalen, fenologie en dagmaxima te zien, over alle jaren dat er op de 
Brobbelbies geteld wordt, in geel de nieuwe records. 
 

Tabel 7: Totalen, fenologie en dagmaxima over de jaren 2000 tot en met 2007 

 

 2000 - 2007 Totaal 

Datum 
vroegste 
waarneming 

Datum 
dagmax Dagmax 

Datum laatste 
waarneming 

1 Fuut 1 07-Sep-03 07-Sep-03 1 07-Sep-03 

2 Aalscholver 11230 01-Aug-03 27-Oct-06 599 30-Nov-01 

3 Grote Zilverreiger 20 15-Sep-07 08-Oct-04 4 23-Oct-07 

4 Blauwe Reiger 697 01-Aug-03 26-Sep-07 30 30-Nov-02 

5 Purperreiger  1 12-Aug-07 12-Aug-07 1 12-Aug-07 

6 Zwarte Ooievaar 7 03-Aug-02 03-Aug-02 4 11-Sep-07 

7 Ooievaar 115 19-Aug-06 19-Aug-07 60 26-Sep-07 

8 Knobbelzwaan 42 26-Sep-07 29-Oct-04 9 12-Nov-07 

9 Kleine Zwaan 299 15-Oct-06 13-Nov-04 32 26-Nov-05 

10 Wilde Zwaan 3 03-Nov-01 03-Nov-01 3 03-Nov-01 

11 rietgans species 1321 10-Sep-03 12-Nov-07 120 26-Nov-06 

12 Taigarietgans  4 23-Oct-07 23-Oct-07 2 24-Nov-07 

13 Toendrarietgans 383 13-Oct-06 13-Oct-06 223 26-Nov-06 

14 Kleine Rietgans 22 26-Sep-07 31-Oct-05 11 04-Nov-06 

15 Kolgans 11258 16-Sep-06 4-Nov-07 1781 26-Nov-06 

16 Grauwe Gans 11507 01-Aug-06 19-Oct-07 2387 29-Nov-01 

17 Canadese Gans 25 17-Aug-05 5-Oct-07 11 6-Oct-07 

18 Brandgans 4 11-Oct-06 17-Oct-06 2 18-Oct-03 

19 Nijlgans 1606 1-Aug-07 5-Oct-07 47 28-Nov-07 

20 Casarca 2 16-Aug-05 16-Aug-05 2 16-Aug-05 

21 Bergeend  1 11-Aug-07 11-Aug-07 1 11-Aug-07 

22 Smient 141 14-Sep-02 15-Oct-05 90 27-Oct-03 

23 Wintertaling 25 10-Aug-02 14-Nov-04 8 17-Nov-01 

24 Wilde Eend 329 01-Aug-04 05-Sep-06 29 24-Nov-07 

25 Pijlstaart 20 10-Sep-07 10-Sep-07 12 19-Oct-07 

26 Slobeend 6 7-Aug-07 28-Aug-01 5 28-Aug-01 

27 Kuifeend 5 16-Aug-05 16-Aug-05 5 16-Aug-05 

28 Wespendief 210 02-Aug-02 27-Aug-05 30 20-Oct-02 

29 Zwarte Wouw 1 19-Aug-01 19-Aug-01 1 19-Aug-01 

30 Rode Wouw 14 23-Sep-07 09-Oct-05 2 09-Nov-03 

31 Zeearend 3 16-Sep-06 29-Oct-05 1 9-Nov-07 

32 Bruine Kiekendief 136 01-Aug-06 23-Sep-06 14 27-Oct-06 

33 Blauwe Kiekendief 109 16-Aug-03 25-Oct-01 4 26-Nov-05 

34 Grauwe Kiekendief 6 13-Aug-05 26-Aug-01 1 07-Sep-06 

35 Havik 102 04-Aug-02 13-Oct-01 4 29-Nov-01 

36 Sperwer 1687 02-Aug-02 26-Oct-06 72 27-Nov-04 

37 Buizerd 4176 01-Aug-03 17-Oct-06 242 23-Nov-02 

38 Bastaardarend 1 14-Oct-03 14-Oct-03 1 14-Oct-03 

39 Dwergarend  2 04-Sep-06 17-Sep-04 1 17-Sep-04 

40 Visarend 19 11-Aug-07 28-Aug-05 2 14-Oct-05 

41 Torenvalk 116 01-Aug-01 23-Sep-06 5 10-Nov-01 

42 Roodpootvalk 3 27-Aug-07 13-Sep-05 1 23-Sep-06 

43 Smelleken 116 4-Sep-07 18-Oct-05 5 23-Nov-01 

44 Boomvalk 133 01-Aug-03 9-Sep-07 11 22-Oct-00 

45 Slechtvalk 43 07-Aug-06 15-Oct-05 2 14-Nov-06 

46 Kwartel  1 11-Aug-07 11-Aug-07 1 11-Aug-07 

47 Kraanvogel  14 16-Oct-06 16-Oct-06 14 16-Oct-06 

48 Scholekster 6 02-Aug-02 02-Aug-02 2 26-Aug-01 
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 2000 - 2007 Totaal 

Datum 
vroegste 
waarneming 

Datum 
dagmax Dagmax 

Datum laatste 
waarneming 

49 Vorkstaartplevier species 1 17-Oct-06 17-Oct-06 1 17-Oct-06 

50 Bontbekplevier  11 25-Sep-07 25-Sep-07 11 25-Sep-07 

51 Morinelplevier 17 05-Aug-06 25-Aug-07 7 05-Oct-05 

52 Goudplevier 586 02-Aug-02 1-Nov-07 70 30-Nov-03 

53 Zilverplevier 5 4-Aug-07 10-Aug-05 1 05-Oct-05 

54 Kievit 25061 01-Aug-03 28-Oct-05 1741 30-Nov-01 

55 Bonte Strandloper 13 22-Sep-01 22-Sep-01 7 29-Sep-07 

56 Kemphaan 8 21-Aug-05 29-Aug-06 7 29-Aug-06 

57 Watersnip 559 01-Aug-02 19-Aug-05 26 17-Nov-01 

58 Houtsnip 2 01-Aug-04 17-Sep-02 1 17-Sep-02 

59 Rosse Grutto  5 9-Sep-07 9-Sep-07 5 9-Sep-07 

60 Regenwulp 132 01-Aug-04 01-Aug-05 32 07-Sep-05 

61 Wulp 614 01-Aug-05 24-Aug-03 41 03-Nov-05 

62 Zwarte Ruiter 4 08-Aug-05 08-Aug-05 2 26-Sep-04 

63 Groenpootruiter 31 01-Aug-05 27-Aug-06 11 01-Oct-06 

64 Witgat 36 01-Aug-02 27-Aug-06 5 11-Oct-03 

65 Bosruiter 2 01-Aug-06 22-Sep-01 1 22-Sep-01 

66 Middelste Jager  1 12-Nov-07 12-Nov-07 1 12-Nov-07 

67 Kokmeeuw 5045 01-Aug-01 15-Nov-07 277 30-Nov-01 

68 Stormmeeuw 935 01-Aug-04 12-Nov-07 87 30-Nov-01 

69 Kleine Mantelmeeuw 568 01-Aug-05 05-Sep-05 65 10-Nov-06 

70 Zilvermeeuw 320 01-Aug-03 17-Aug-02 17 27-Nov-04 

71 Geelpootmeeuw  1 25-Aug-07 25-Aug-07 1 25-Aug-07 

72 Grote Mantelmeeuw 54 02-Aug-02 26-Nov-05 20 27-Nov-05 

73 Visdief  1 15-Sep-07 15-Sep-07 1 15-Sep-07 

74 Holenduif 5654 01-Aug-01 13-Oct-03 127 30-Nov-01 

75 Houtduif 129527 01-Aug-01 05-Nov-05 6507 30-Nov-01 

76 Turkse Tortel 17 01-Aug-05 01-Aug-05 4 27-Nov-04 

77 Zomertortel 134 01-Aug-01 12-Aug-01 9 18-Sep-02 

78 Halsbandparkiet 2 21-Aug-05 21-Aug-05 1 27-Oct-06 

79 Koekoek  9 01-Aug-04 27-Aug-05 2 13-Sep-06 

80 Velduil 13 07-Oct-04 07-Oct-04 2 31-Oct-05 

81 Nachtzwaluw 2 21-Aug-03 21-Aug-03 2 21-Aug-03 

82 Gierzwaluw 7291 01-Aug-03 1-Aug-07 1829 18-Oct-04 

83 Draaihals 1 24-Sep-05 24-Sep-05 1 24-Sep-05 

84 Zwarte Specht 8 17-Aug-05 07-Oct-01 1 09-Nov-03 

85 Grote Bonte Specht 14 01-Aug-03 19-Oct-07 2 29-Oct-05 

86 Kleine Bonte Specht 3 23-Aug-07 19-Sep-00 1 19-Sep-00 

87 Boomleeuwerik 608 02-Aug-02 19-Oct-04 33 24-Nov-07 

88 Veldleeuwerik 59399 02-Aug-02 17-Oct-06 5186 30-Nov-01 

89 Strandleeuwerik 1 20-Oct-02 20-Oct-02 1 20-Oct-02 

90 Oeverzwaluw 241 1-Aug-07 02-Sep-06 66 09-Oct-06 

91 Boerenzwaluw 73184 01-Aug-01 9-Sep-07 5854 25-Oct-06 

92 Huiszwaluw 4314 01-Aug-03 02-Sep-06 580 5-Oct-07 

93 Grote Pieper 1 10-Sep-05 10-Sep-05 1 10-Sep-05 

94 Duinpieper 14 18-Aug-07 16-Sep-06 4 17-Sep-06 

95 Boompieper 1457 01-Aug-03 13-Aug-05 40 13-Oct-06 

96 Graspieper 70553 01-Aug-05 08-Oct-06 15219 30-Nov-01 

97 Roodkeelpieper 32 01-Sep-01 22-Sep-00 3 21-Oct-07 
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 2000 - 2007 Totaal 

Datum 
vroegste 
waarneming 

Datum 
dagmax Dagmax 

Datum laatste 
waarneming 

98 Waterpieper 13 21-Sep-06 7-Oct-07 4 23-Nov-03 

99 Oeverpieper 3 09-Oct-04 28-Oct-01 1 28-Oct-01 

100 Gele kwikstaart 3957 01-Aug-03 04-Sep-04 290 01-Nov-03 

101 Gr. Gele Kwikstaart 142 6-Aug-07 02-Oct-04 5 28-Nov-07 

102 Witte Kwikstaart 6638 01-Aug-01 11-Oct-03 131 26-Nov-06 

103 Winterkoning 4 10-Nov-01 18-Nov-01 2 18-Nov-01 

104 Heggemus 234 14-Aug-05 03-Oct-05 12 23-Nov-01 

105 Roodborst 1 15-Nov-02 15-Nov-02 1 15-Nov-02 

106 Blauwborst  1 09-Sep-06 09-Sep-06 1 09-Sep-06 

107 Zwarte Roodstaart 5 28-Aug-04 28-Aug-04 2 20-Oct-02 

108 Gekraagde Roodstaart  1 29-Aug-07 29-Aug-07 1 29-Aug-07 

109 Paap 219 09-Aug-05 26-Sep-01 11 17-Oct-01 

110 Roodborsttapuit 80 18-Aug-02 26-Aug-06 7 10-Nov-02 

111 Tapuit 161 01-Aug-03 19-Sep-04 6 17-Oct-01 

112 Beflijster  4 29-Sep-07 13-Oct-04 1 27-Oct-06 

113 Merel 358 11-Aug-07 12-Oct-06 54 26-Nov-05 

114 Kramsvogel 13474 14-Sep-05 02-Nov-06 2016 30-Nov-02 

115 Zanglijster 3691 09-Sep-01 12-Oct-06 574 21-Oct-07 

116 Koperwiek 39115 09-Sep-05 25-Oct-06 12019 25-Nov-06 

117 Grote Lijster 2074 01-Aug-03 19-Oct-04 316 16-Nov-06 

118 Snor  1 1-Sep-07 1-Sep-07 1 1-Sep-07 

119 Bosrietzanger 2 29-Aug-05 29-Aug-05 1 09-Sep-05 

120 Kleine Karekiet  2 3-Aug-07 3-Aug-07 1 6-Sep-07 

121 Grasmus 19 04-Aug-02 11-Aug-02 3 08-Sep-02 

122 Tuinfluiter  2 17-Aug-06 17-Aug-06 2 17-Aug-06 

123 Zwartkop 4 03-Aug-02 28-Sep-01 1 28-Sep-01 

124 Tjiftjaf 81 1-Aug-07 24-Sep-05 5 13-Oct-07 

125 Fitis 9 02-Aug-03 1-Sep-07 2 1-Oct-07 

126 Goudhaantje 4 02-Oct-05 12-Oct-03 1 1-Nov-07 

127 Staartmees 54 07-Sep-05 23-Sep-01 12 03-Nov-05 

128 Matkop  1 8-Sep-07 8-Sep-07 1 8-Sep-07 

129 Zwarte Mees 45 04-Sep-05 04-Sep-05 22 13-Oct-05 

130 Pimpelmees 142 29-Aug-05 1-Nov-07 23 23-Nov-01 

131 Koolmees 161 25-Aug-07 31-Oct-07 15 25-Nov-07 

132 Boomklever 1 10-Sep-05 10-Sep-05 1 10-Sep-05 

133 Klapekster 9 12-Oct-03 12-Oct-03 2 4-Nov-07 

134 Gaai 120 3-Sep-07 07-Oct-04 15 07-Nov-04 

135 Ekster 14 29-Aug-07 19-Oct-06 3 25-Nov-06 

136 Kauw 10969 04-Aug-02 20-Oct-07 809 30-Nov-01 

137 Roek 1509 30-Aug-07 30-Oct-05 140 27-Nov-04 

138 Zwarte Kraai 537 01-Aug-01 05-Aug-01 54 09-Nov-06 

139 Bonte Kraai 1 27-Oct-03 27-Oct-03 1 27-Oct-03 

140 Spreeuw 155873 01-Aug-03 20-Oct-02 8875 30-Nov-02 

141 Huismus 8 21-Sep-06 7-Oct-07 2 29-Oct-05 

142 Ringmus 1947 01-Aug-04 14-Oct-01 95 29-Nov-01 

143 Vink 148673 01-Aug-01 26-Oct-06 9296 30-Nov-01 

144 Keep 6898 23-Sep-07 16-Nov-06 2154 30-Nov-01 

145 Europese Kanarie 1 10-Nov-01 10-Nov-01 1 10-Nov-01 

146 Groenling 990 01-Aug-01 5-Nov-07 127 30-Nov-02 
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 2000 - 2007 Totaal 

Datum 
vroegste 
waarneming 

Datum 
dagmax Dagmax 

Datum laatste 
waarneming 

147 Putter 268 5-Aug-07 19-Oct-07 21 30-Nov-01 

148 Sijs 1179 04-Sep-05 4-Nov-07 119 30-Nov-02 

149 Kneu 8657 01-Aug-01 7-Oct-07 408 30-Nov-01 

150 barmsijs 24 24-Sep-05 14-Nov-05 5 24-Nov-07 

151 Kruisbek 253 05-Aug-06 28-Oct-05 42 30-Nov-02 

152 Goudvink 13 14-Oct-01 06-Nov-05 6 13-Nov-04 

153 Noordse "trompet" Goudvink 6 31-Oct-05 05-Nov-05 3 13-Nov-04 

154 Appelvink  2 23-Sep-07 23-Sep-07 1 4-Nov-07 

155 IJsgors 10 3-Oct-07 05-Nov-05 2 06-Nov-05 

156 Sneeuwgors 3 28-Oct-03 28-Oct-03 1 20-Nov-04 

157 Geelgors 1360 04-Aug-01 03-Nov-01 76 30-Nov-01 

158 Ortolaan 8 4-Aug-07 07-Sep-03 2 09-Sep-05 

159 Dwerggors  1 22-Oct-07 22-Oct-07 1 22-Oct-07 

160 Rietgors 2787 03-Aug-03 7-Oct-07 131 30-Nov-01 

161 Grauwe Gors 2 17-Sep-01 17-Sep-01 1 22-Sep-01 

  Niet gedetermineerd 602     

  TOTAAL 845.890     
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APPENDIX 
Weekoverzichten van Toy Jansen        pag 19 

KNMI weeroverzicht van de maanden augustus tot en met november 2007 pag 50 

WEEK 1 (1 - 5 AUG) 

01-08-2007 

Na een jaar kunnen we eindelijk de stellingen weer innemen op de telpost. De telpost op zichzelf ligt 

er aardig bij. Voor de telpost bevind zich een geoogst veldje Koolzaad wat na ongeveer 250 meter 

overgaat in maïs. De andere velden rondom de telpost zijn voor 80% bedekt met maïs. Misschien niet 

ideaal maar kan wel leuk zijn voor invallende zangvogels.  

Mignon vd Wittenboer heeft vandaag de spits afgebeten. Zij is begonnen met tellen om 5.20 uur. Zij 

wist in de vroege ochtend al een eerste Boomvalk te noteren, de vogel kwam door om 5.59 uur. Dit 

was een jonge vogel, wat op zich al bijzonder is zo vroeg in het jaar. De meeste jongen zitten immers 

nog op het nest. Mignon heeft niet lang hoeven te wachten op gezelschap en al snel waren meerdere 

tellers aanwezig op de telpost. Teun v Kessel en Thijs Fijen kwamen eerst en daarna volgden Carel vd 

Sanden, Wim Gremmen en Jos vd Wijst. Een goede bezetting voor de eerste dag. Deze eerste teldag 

van 2007 is de eerste dag met goed weer sinds we met tellen begonnen zijn. Dit heeft met name goed 
uitgepakt voor de enorme aantallen Gierzwaluwen die vandaag geteld zijn. In de ochtend werden maar 

liefst 1137 exemplaren geteld, een verplettering van het oude record wat op 169 stond. De vogels 
zaten erg hoog en dankzij 2 paar jonge ogen werden zij toch opgemerkt. Tevens werden 5 

Oeverzwaluwen en 34 Huiszwaluwen geteld. Dit zijn de vroegste ooit. De vogels vlogen strak in 

zuidelijke richting.  In de tussentijd werden de tellers ook nog vermaakt door meerdere 
Wespendieven die ter plaatse waren. Net als een roepende Kwartel en een jagende Boomvalk. Een 

goed en lekker begin! 
In de avond is ook geteld. Ook nu kwamen zeer goede aantallen Gierzwaluwen over de telpost. Er 

werden 692 vogels geteld, dit is opnieuw een verplettering van het oude record. Een eerste Witgatje 

werd gezien en Blauwe Reigers werden op grote hoogte waargenomen.  

Vandaag zijn in totaal 1829 Gierzwaluwen geteld op de Brobbelbies, nooit eerder zijn zulke aantallen 

geteld bij ons. We tellen sinds 1999 en hadden tot vandaag 1373 Giertjes geteld. In totaal zijn 

vandaag 2002 vogels geteld, nooit eerder werd in augustus een dergelijk totaal aantal vogels geteld. 

Deze dag kan niet meer stuk. Verder waren ter plekke nog 2 boomvalken, 3 juv Torenvalken, 3 
Wespendieven en 1 Kwartel te zien. 

02-08-2007 

Vandaag is begonnen met tellen om 14.00 uur. Wim Gremmen wilde niet geloven dat alle Gierzwaluwen 

al waren verdwenen. Dit werd al snel bevestigd en grote aantallen kwamen ook nu hoog voorbij 
gevlogen. In totaal werden tot 21.00 uur 894 Gierzwaluwen geteld. Vergeleken met de voorgaande 

jaren een enorm aantal. Een Regenwulp kwam in de avond voorbij en werd alleen gehoord. Vreemd 

genoeg kon de vogel niet worden gevonden. Een vroege Buizerd en een vroege Torenvalk werden hoog 

boven de telpost opgemerkt. Beide vlogen strak richting zuid en werden daarom op de lijst 
bijgeschreven. Rondom de telpost werden 3 Wespendieven, 2 Boomvalken en vele Kneuen en 
Groenlingen gezien, dit zijn de zogenaamde TP'ers. 

03-08-2007 

Vandaag is begonnen met tellen om 7.15 uur. Het was vanochtend en in de middag schitterend weer. 

In het maïs werd een Kleine Karekiet ontdekt, deze zal vannacht wel zijn ingevallen en één dezer 

dagen zijn reis voortzetten. Dit is een nieuwe soort voor de telpost. Verder werd in de ochtend nog 
een Boomvalk en een Watersnip geteld. Ook leuk was een Scholekster die over de telpost vloog, deze 

zien we niet veel en is goed voor de jaarlijst. Van Gierzwaluwen was voor 12.00 uur nog weinig te 

bekennen. Na het middaguur werd dit snel anders. In 2 uur tijd kwamen grote groepen Gierzwaluwen 

over de telpost. Om 14.00 uur werd gestopt met tellen en waren 1192 Gierzwaluwen geteld. 

Wederom een gigantisch aantal. Verder werden vandaag veel Wespendieven gezien op de telpost. Op 



Verslag najaarstrektellingen 2007 Telpost Brobbelbies, Vogelwacht Uden e.o.           21/52 

één moment werden zelfs 3 Wespendieven tegelijk vlinderend waargenomen.  

In de avond heeft John Hermans geteld. Weer een leuk aantal Gierzwaluwen, John wist er 191 bij te 

schrijven. Verder was het een rustige maar zeer aangename avond aldus John zelf. 

04-08-2007 

Vandaag zijn Leo Ballering en Conny Koenen begonnen met tellen om 5.34 uur. Het begon zeer rustig. 
Later kwamen meer tellers en ook de vogels begonnen wat beter te vliegen. Een Zilverplevier werd 

opgemerkt dankzij zijn roep. De vogel kwam uit noordelijke richting op de telpost aangevlogen en viel 

zelfs even in op een veldje. Dit duurde echter niet lang en de vogel vloog in zuidelijke richting verder. 

Ook vandaag grote aantallen Gierzwaluwen. De vogels zaten wel enorm hoog dus er zal zeker 

ondertelt zijn, toch wisten we er 617 te noteren. De eerste Zomertortels konden ook op de lijst 

worden bijgeschreven. Klapstuk van de dag was een Ortolaan die om 11.15 luid roepend voorbij de 

telpost kwam gevlogen. De vogel ging even in de berm zitten waarna hij verdween. Er was vandaag ook 
enorm veel roofvogel activiteit rondom de telpost, heel de ochtend hingen veel jonge Buizerden in de 

lucht vergezeld van Boomvalken en Wespendieven. We hebben nu in de eerste paar dagen van het 

seizoen al 5202 vogels geteld, dat is net zo veel als vorig jaar heel de maand augustus!! 

05-08-2007 

Zondag is weer vroeg in de ochtend begonnen met tellen. Het was zeer rustig met de vogels. Een 

lokale Kwartel zat vlak voor de telpost te roepen. Van overvliegende vogels was nog niet veel te zien. 

Enkele Boerenzwaluwen en Gele Kwikstaarten konden worden genoteerd en het was wachten op de 

middag. De weersvoorspellingen waren uitermate goed dus er zou veel thermiek zijn. Ook in de middag 
lieten de vogels het afweten. De Gierzwaluwen lijken een heel eind op te zijn. Er werden toch nog 228 

Giertjes geteld, maar de groepen zijn niet meer zo groot. Het zijn nu vaak individuele vogels of 

groepjes tot 5. Leuk was een groep van 90 Kokmeeuwen die in zuidwestelijke richting voorbij trok. 

Verder bleef het erg rustig. Er kon in ieder geval wel worden genoten van de lokale Wespendieven die 

vrijwel de hele dag te zien waren.  We zitten na week 1 op 5676 vogels, dit is meer dan vorig jaar in 
de maand augustus. Dit komt natuurlijk door de Gierzwaluwen waarvan er 4951 konden worden 

genoteerd. Een fantastisch aantal. 

WEEK 2 (6 - 12 AUG) 

06-08-2007 

Vandaag is begonnen met tellen om 12.00 uur. Het was erg warm en als Carel vd Sanden en William 

Dijselbloem niet op kwamen dagen dan had Wim Gremmen de telling snel afgebroken. De 
Gierzwaluwen zijn toch nog niet helemaal op en ieder uurtje werden er vogels genoteerd. Op het 

einde van de telling stond het aantal op 261. De eerste Grote Gele Kwikstaart van het seizoen kon 

ook bij worden geschreven. Verder nog een Boomvalk en een Witgatje. De telling werd gestaakt om 

19.45 uur vanwege regen. 

07-08-2007 

Overdag is niet geteld maar om 17.15 was de telpost weer bemand. Het leek erop dat het zou gaan 
regenen maar desondanks bleef het een droge avond. Er kwamen 10 Blauwe Reigers over de telpost, 

de vogels vlogen in kleine groepjes. Gerard van Aalst belde nog op van de andere telpost met de vraag 
of wij de 2 Grote Zilverreigers nog hadden opgemerkt. Deze hadden wij helaas niet gezien. Wel 

zagen we op zeer grote hoogte een Slobeend. Dit is pas de tweede keer dat een Slobeend op de 
telpost wordt gezien. Vanavond maar 9 Gierzwaluwen, dat is wel even wennen. 

08-08-2007 

Vandaag is begonnen met tellen om 8.00 uur door Tini vd Elsen en Ad van Wanroij. Een matige 
ochtendtelling met een paar leuke soorten. Zo werden een Groenpootruiter en 3 Wulpen 

waargenomen. Een Zomertortel kon ook op de lijst worden bijgeschreven. De Gierzwaluwen zijn bijna 

allemaal vertrokken getuige het aantal van 14 wat vandaag geteld is. Verder zagen zij ter plekke 5 

haviken die bij elkaar in de lucht hingen. Ook veel Buizerden en Torenvalken. Hoogtepuntje waren 7 

Wespendieven die samen in de lucht hingen, 3 van de vogels werden vlinderend waargenomen. 



Verslag najaarstrektellingen 2007 Telpost Brobbelbies, Vogelwacht Uden e.o.           22/52 

In de avond is geteld door Toy en Willie de Vries. Zij wisten in 2.5 uur 1 Gierzwaluw op de lijst bij te 
schrijven. Leuk waren 2 ♀ en 2 ♂ Wespendieven die langere tijd vanaf de telpost te zien waren. 

10-08-2007 

Gisteren heeft het zowat de hele dag geregend, er is dus niet geteld. Vandaag werd de draad weer 

opgepakt. Wim Gremmen is begonnen met tellen om 08.00 uur. Vanwege drukke landbouw 

werkzaamheden is Wim links van de telpost gaan staan. Dit was ongeveer 400 meter van de normale 
plek. Er waren niet veel vogels te zien. Wel 2 Groenpootruiters en 3 Witgatjes werden geteld.  

In de avond is ook geteld. Ook nu niet veel vogels maar wel een paar leuke soorten. Zo werd een 

juveniele Bruine Kiekendief om 19.20 uur gezien. Verder 3 Goudplevieren die zwijgzaam over de 

telpost vlogen. Een Boomvalk heeft bijna de hele avond in één van de bomen van de drie Vennen 

gezeten. 

11-08-2007 

Vanwege mestactiviteiten op het veldje voor de telpost hebben we in de ochtend geteld op de plek 

waar Wim gisteren stond. Het was zeer goed weer. De aantallen vogels waren niet spectaculair maar 
de soorten maakten dit ruimschoots goed. Zo werd al vroeg in de ochtend de eerste Visarend van het 

seizoen gezien. De vogel kwam over de telpost om 10.00 uur. Onder de Visarend werd een 

Groenpootruiter waargenomen. De vogel werd ook roepend gehoord. Even later werd een Bergeend 

gezien, dit is een nieuwe soort voor de telpost. Een Zwarte Ruiter werd gehoord en even later gezien, 

dit is de derde waarneming ooit voor de telpost van een Zwarte Ruiter. Het sproeien van mest was 

afgelopen en na een korte inspectie konden we de eigen telpost weer bemannen. De eerste Paapjes 

konden op de lijst worden bijgeschreven. Om 13.45 uur kwam vanachter de telpost een Kwartel 

aangevlogen. De vogel vloog laag links van de telpost in zuidoostelijke richting verder. Een bijzondere 
waarneming en natuurlijk een nieuwe soort. Verder vandaag veel Wespendieven rondom de telpost. 

12-08-2007 

Een warme maar rustige dag op de telpost. In de ochtend werd een Purperreiger gezien, de vogel 

vloog in zuidwestelijke richting voorbij de telpost. Dit is een nieuwe soort. Er kwamen redelijk wat 
groepjes Gierzwaluwen over de telpost, in totaal werden 73 vogels geteld. Er beginnen ook wat meer 

Gele Kwikstaarten te komen. Vandaag werden er 20 geteld, dit zullen er in de komende week wel 

meer gaan worden.  

WEEK 3 (13 - 19 AUG) 

13-08-2007 

Wim heeft vandaag een uurtje geteld in de ochtend. Leuk was een Grote Mantelmeeuw. Verder had 

Wim 40 Boerenzwaluwen en daar bleef het bij.  

In de avond is geteld vanaf 17.45. Meteen in het begin van de telling werd een ♀ Sperwer op grote 

hoogte waargenomen. De vogel vloog in zuidwestelijke richting over de telpost. Meteen daarop 
volgend werden een Buizerd en een ♀ Bruine Kiekendief gezien. Ook deze vogels vlogen op grote 

hoogte in zuidwestelijke richting. De Bruine Kiekendief was een 2de kalenderjaar en had een 

gehavend verenkleed. De vogel kwam door om 17.45 uur. 5 minuten eerder werd op dezelfde hoogte 
en richting de eerste Wespendief van het seizoen op trek gezien. Dit was een mannelijke vogel. Naast 

een Zomertortel en een eenzame Gierzwaluw werd niet veel meer gezien. 

14-08-2007 

Vandaag is begonnen met tellen om 07.00 uur. Wim Gremmen telde tot 12.00 uur 276 vogels verdeeld 
over 11 soorten. De Boerenzwaluwen waren in de meerderheid met 205 exemplaren. De aantallen Gele 

Kwikstaarten beginnen gestaag toe te nemen en vandaag werden er 20 geteld. Het derde Paapje van 

het seizoen werd bijgeschreven en de eerste Grauwe Ganzen konden worden genoteerd.  

In de avond is geteld vanaf 17.00 uur. Naast 4 Watersnippen en een Zomertortel werd er niet veel 

bijzonders gezien. De telling is afgebroken vanwege regen. Er werden vandaag geen lokale 
Wespendieven waargenomen. 
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15-08-2007 

Vandaag is begonnen met tellen om 08.15 uur door Wim Gremmen. De telling begon met mooi weer en 

ook de vogels leken aardig te vliegen. Een harde wind stak echter de kop op en de aantallen zakte snel 
in. De Boerenzwaluwen waren weer in de meerderheid en 102 vogels konden worden geteld. Verder 

werd er niet veel bijzonders gezien. Van Wespendieven was vandaag geen spoor te bekennen. 

16-08-2007 

Wim Gremmen en Carel vd Sanden zijn vandaag begonnen met tellen om 07.30 uur. In de ochtend viel 

er nogal wat regen maar het buienradar gaf aan dat dit zou overtrekken, dus werd er doorgeteld tot 
12.45 uur. Er werden 261 Boerenzwaluwen geteld en ook nog 13 Gierzwaluwen. De eerste Grote 

Lijsters konden worden genoteerd, in totaal werden 15 exemplaren gezien. Er was verder niet veel 

trek van betekenis. Ook vandaag werden geen Wespendieven waargenomen. 

In de avond is geteld vanaf 16.45 uur. Een leuke avond telling die begon met een harde wind die later 
op de avond afnam. In het eerste uur werden wat Huiszwaluwen geteld. Er trokken 3 Zomertortels 

over die allen even invielen in het veldje voor de telpost. De Gierzwaluwen zijn nog niet op en 

vanavond werden er 27 geteld. We zitten dit seizoen al op het mooie aantal van 5392 Gierzwaluwen. 

Leukste van de avond was een ♀ Blauwe Kiekendief. De vogel bevond zich plots rechts van de telpost 

en als Willie de Vries de vogel niet gezien had dan hadden we hem waarschijnlijk gemist. Dit is een 
zeer vroege Blauwe Kiekendief. In 2003 hadden we ook een vroege vogel, dit was toevallig ook op 16 

augustus. 

18-08-2007 

Er is in de vroege ochtend begonnen met tellen door Leo Ballering om 6.00 uur. Er kwamen wat Gele 

Kwikstaarten over de telpost en een enkele Blauwe Reiger. Pas later op de ochtend begonnen er meer 

vogels te vliegen. Een Duinpieper werd gehoord en gezien om 8.13 uur. De vogel viel in het maïs maar 

kon niet meer worden terug gevonden. De eerste Tapuit van het seizoen werd op het omgeploegde 

veldje gezien. Een mooi aantal van 8 Zomertortels werd geteld. Dit is de tweede beste telling voor de 

Zomertortel van de telpost. De Gierzwaluwen blijven toch nog lekker doorkomen en vandaag konden 

er 83 worden genoteerd. De lokale Wespendieven zijn op 2 vogels na schijnbaar verdwenen. De vogels 

zijn al vanaf maandag niet meer waargenomen. De 2 vogels die we nu nog zien zijn de vogels van het 
broedgeval. Vandaag werden door Chris van Lieshout de 2 juveniele vogels gezien.  

19-08-2007 

Het was vandaag een onderhoudende dag op de telpost. Het telseizoen is nu echt op gang gekomen. In 
de ochtend begonnen de Gele Kwikstaarten al flink door te komen. Er werden veel kleine groepjes 

gezien en aan het eind van de dag stond de teller op 110 vogels. Een heel mooi aantal. Ook vandaag 
flink wat Gierzwaluwen en het aantal van 169 overtrof het dagrecord van vorig jaar. Vandaag 

wederom een hoog aantal van 6 Zomertortels. De Boerenzwaluwen, en met name juveniele vogels, 

beginnen in goede aantallen door te komen. Vandaag werden er 523 geteld. Verder nog 3 Oever- en 

71 Huiszwaluwen. Prachtige Wespendieven trek begon al in de ochtend en zette tot in de middag 

door. In totaal werden 16 Wespendieven geteld, hier volgen de tijden van doorkomst: 2(10.55), 

1(11.05), 1(11.20), 1(11.55), 2(12.05), 1(12.15), 2(13.30), 1(13.37), 2(14.07), 1(14.13), 1(14.17) en 1(15.08). 
Ook andere soorten rovers maakten gebruik van de gunstige trek omstandigheden en er werden nog 8 

Buizerden, 2 Sperwers en 2 Boomvalken genoteerd. In de ochtend hadden we via internet gehoord 

dat er ongeveer 40 (vermoedelijke) Vale Gieren gezien waren in Soest. We grapten nog dat deze 

onderweg naar de Brobbelbies waren. Om 14.30 schreeuwde Wim Gremmen: DAAR KOMEN ZE!!!!!!! 

Alle blikken waren meteen gericht in de richting die Wim aangaf. Al snel zagen we dat het hier om 
Ooievaars ging. Een grote groep Ooievaars hing hoog recht voor de telpost. De vogels cirkelden door 

elkaar dus het was erg moeilijk om het aantal vast te stellen maar het moesten er zeker 50 zijn. De 

vogels hebben zeker een half uur rondom de telpost gehangen alvorens ze in noordoostelijke richting 

verdwenen. Later kon met behulp van foto's het juiste aantal bepaald worden. Het werden er 60!!!!! 
Onnodig om te vermelden dat het hier om een nieuw dagrecord gaat!! 
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 WEEK 4 (20 - 26 AUG) 

20-08-2007 

Maandag is begonnen met tellen om 07.00 uur door Wim Gremmen. De telling duurde maar kort omdat 

het begon te regenen. In het uurtje dat Wim geteld heeft zijn maar 13 vogels geteld. 

In de avond kwam Wim weer terug naar de telpost. Hij werd vergezeld van Toy Janssen. Het weer 

leek redelijk maar al snel kwam er zware bewolking opzetten waaruit af en toe regen viel. Geen beste 
omstandigheden voor de vogels om te trekken. Er werden 48 vogels geteld waarvan 43 

Boerenzwaluwen. Om 20.00 uur is gestopt met tellen.          

21-08-2007 

Dinsdag is begonnen met tellen door Wim Gremmen en Carel vd Sanden om 11.50 uur. Het werd een 
telling met 96 vogels verdeeld over 13 soorten. 6 Wulpen trokken over de telpost, een schaarse soort 

in tegenstelling tot vroegere jaren. 3 Paapjes en 2 Grasmussen werden in de maïs gezien. In de 

middag was er leuke roofvogels trek. Opmerkelijk voor de tijd van het jaar was het aantal van 9 

Sperwers die hoog over de telpost vlogen. Verder werden 1 Buizerd en 3 Wespendieven gezien. De 

Wespendieven kwamen door om 2(13.40) en 1(14.00). Ter plekke zaten ongeveer 50 Holenduiven en 3 

Zomertortels. 

Omstreeks 16.15 op de terug weg van mijn werk zag ik boven de A50 ter hoogte van Nistelrode 

minimaal 20 Ooievaars cirkelen. Later bleek dat deze vogels overnacht hebben bij de C.S.U. in Uden. 

Het bleken achteraf 23 vogels te zijn. Peter vd Braak is met nog enkelen anderen wezen kijken en 

heeft foto's gemaakt. Eén van de vogels was geringd, en op een foto waren de ring gegevens af te 
lezen. Peter heeft deze opgestuurd en al snel antwoord gekregen. De Ooievaar is in het nest geringd 

op 26 juni 2006 samen met nog 2 andere jonge vogels. Het betrof een paalnest in De Wijk (Drenthe).  

22-08-2007 

Het was geen best wéér en de drang om naar de telpost te gaan was eerlijk gezegd niet groot. Toch 

maar besloten om te gaan en bij aankomst op de telpost stond er een krachtige wind en was het zwaar 

bewolkt met een spatje regen. Dit zou waarschijnlijk geen lange telling worden, zo was mijn gedachte. 

Na het opstellen van mijn telescoop ging de telefoon, aan de andere kant klonk Gerard van Aalst 

(Telpost Brobbelbies Zuid) met de vraag of ik op de telpost stond. Ik bevestigde, waarop hij meldde 
dat er 2 Zwarte Ooievaars boven het bezoekerscentrum hingen. Deze zouden vanaf onze telpost 

zichtbaar moeten zijn. Helaas na intensief speuren, en nog een keer bellen, kon ik deze vogels niet 
gevonden krijgen. Gerard meldde dat er ook 4 Buizerden en 2 Wespendieven bij de Ooievaars 

hingen. Zou het dan toch nog leuk kunnen worden, ik werd in ieder geval wel een stuk scherper. Na 5 
minuten kwam in de verte op hoogte een Wespendief op de telpost af. De vogel had duidelijk haast om 

weg te komen en was hooguit een paar minuten zichtbaar voordat hij in zuidelijke richting verdween. 
Weer belde Gerard met de vraag of ik 5 Wespendieven kon zien. En inderdaad er hingen 5 

Wespendieven achter de telpost die ik bijna miste door het volgen van de eerste Wespendief. Toch 

maar wat andere tellers gebeld, dit leek erop dat er nog wel een paar meer konden komen. De telpost 
werd versterkt met Wim Gremmen, John Hermans en Peter vd Braak. Samen konden we nog 22 

wespendieven op de lijst bijschrijven. In totaal zijn 28 Wespendieven geteld vanavond. De op één na 

beste telling ooit voor de telpost en dat onder niet ideale weeromstandigheden. Hier volgen wat extra 

gegevens over aantallen en doorkomst: 6(17.46), 1(17.50), 2(17.51), 7(17.52), 9(19.03), 1(19.25) en 
1(19.36). Op andere telposten ten oosten van ons werden ook hoge aantallen Wespendieven geteld. Zo 

werden bij de Gebrande Kamp in Middelaar 252 Wespendieven geteld, bij Zweefvliegveld Maldens 

Vlak 81 Wespendieven en in Kwintelooijen (bij Veenendaal) 61 Wespendieven. Deze telposten waren 

al vroeger op de middag begonnen met tellen. Bij ons werden tussen de Wespendieven door 3 Bruine 

Kiekendieven gezien 1 juv(17.56), 1 ♂vol(18.04) en 1juv(18.20). Ook de op één na beste telling voor de 

Blauwe Reiger. In totaal vlogen 24 vogels over de telpost. De vogels waren verdeeld over groepjes 

van 16, 7 en 1 vogel. Vanavond werd, zoals bijna ieder jaar, een Nachtzwaluw op de weg gezien. De 

vogel liet zich leuk fotograferen. Zo zie je maar, onder alle weersomstandigheden kan het toch de 
moeite waard zijn om even naar het Bènske te rijden. 
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23-08-2007 

Donderdag is begonnen met tellen om 07.00 uur. Wim Gremmen heeft tot 11.00 uur met tussen 

pauzes geteld, soms was de regen te heftig. Daardoor in de ochtend niet veel rovers en andere vogels. 
Leukste was een groep van 95 Gierzwaluwen die snel richting zuid vertrokken. 

Om 13.00 uur hield de regen op en werd de telpost weer bemand. Meteen al werden er Wespendieven 

waargenomen. Dit leek veelbelovend voor de verdere middag. De lucht klaarde helemaal op en het 

werd zelfs warm. Ideale omstandigheden voor roofvogeltrek. Er werden dan ook ieder uur aardig wat 
Wespendieven geteld, hier volgt een overzicht: 1(13.01), 1(13.06), 1(13.18), 1(13.20), 1(13.25), 1(14.14), 

1(14.17), 1(15.10), 1(15.20), 2(15.50), 1(15.55), 1(16.30), 1 juv(17.40), 1(16.45), 2(16.48), 1(16.55), 

2(18.20), 2(18.40). De teller bleef uiteindelijk op 22 vogels staan, de op twee na beste telling ooit. 

Ook andere soorten roofvogels waren goed vertegenwoordigd. Om 15.00 uur werd een volwassen 

mannetje Grauwe Kiekendief waargenomen. De vogel zat erg hoog maar duidelijk konden door de 

telescoop de kenmerken gezien worden, er konden zelfs foto’s gemaakt worden. 2 Boomvalken vlogen 

achter elkaar richting zuid om 14.56 uur. Verder werden nog 5 Sperwers, 15 Buizerden en 1 

Torenvalk gezien. Tussen de Buizerden zaten een aantal opvallend licht gekleurde exemplaren. 

Bijzonder was een Kleine Bonte Specht die op redelijke hoogte over de telpost vloog in zuidoostelijke 

richting. Tussen de 139 Boerenzwaluwen die overtrokken zat een leucistische vogel. De 

Boerenzwaluw was op zijn rode keeltje na licht beige gekleurd. Ook op de andere telposten ten oosten 

van ons is vandaag goede roofvogeltrek te zien geweest. Vrijwel overal zijn Grauwe Kiekendieven 

gemeld. De Wespendieven deden het vooral goed op de Strabrechtse Heide, daar werden 218 vogels 

geteld. Er zijn in 2 dagen in totaal 1156 Wespendieven geteld (zie kaartje). Wij zitten met onze 

telpost waarschijnlijk net op de grens van de doortrek getuige het verschil in de aantallen. De andere 

telposten zien meer grotere groepen vogels die overtrekken. Wij moeten het doen met meestal 
individuele vogels of kleine groepjes. Vandaag werd ook één van de juveniele Wespendieven van het 

broedgeval gezien (zie foto), de vogel verblijft nog in de Maashorst. In de avond zat de Nachtzwaluw 
weer op de weg en werd een jagende Bosuil gezien. 

24-08-2007 

Er is begonnen met tellen vandaag om 09.00 uur. Otto Kwak was als eerste op de telpost en werd niet 

veel later vergezeld van Wim Gremmen. Ze hebben samen geteld tot 17.00 uur. Er kwamen 159 vogels 

over verdeeld over 12 soorten. Vandaag maar 1 Wespendief (11.42) dat is toch even wennen. Ook 

werden een juveniele Bruine Kiekendief (14.08), 8 Sperwers en 2 Buizerden geteld. Nog leuk om te 

vermelden zijn 4 Tapuiten en 2 Paapjes. 

Later begon de avond ploeg die om 17.30 uur de telpost bemanden. Helaas was er van trek weinig te 
bespeuren deze avond. De lokale vogels maakten het nog de moeite waard. Zo werd de juveniele 

Wespendief weer gezien. Ook de Nachtzwaluw was weer present. Nieuw waren 2 Ransuilen die zich 

leuk lieten fotograferen. 

25-08-2007 

Vandaag is begonnen met tellen om 6.25 uur. Er vlogen in het begin niet veel vogels. Dit was 

waarschijnlijk het gevolg van mist die het zicht belemmerde. Later trok de mist op kon de eerste 

leuke waarneming van de dag de lijst worden bijgeschreven. Het betrof hier een adulte 

Geelpootmeeuw die in zuidwestelijke richting over de telpost vloog. Dit is een nieuwe soort voor de 

telpost. Niet veel later, om 10.45 uur om precies te zijn, werd een Ortolaan gehoord. De vogel werd 

kort daarna in de lucht ontdekt toen hij in zuidelijke richting voor de telpost voorbij vloog. De vogel 

viel achter de telpost in maar kon helaas niet terug worden gevonden. Om 11.55 kwamen 7 steltlopers 
laag richting de telpost gevlogen. Al snel zagen we dat dit Morinelplevieren moesten zijn. De vogels 

vlogen over ons hoofd en we konden zien dat ze rechts achter ons in het pas gerooide aardappelveldje 

invielen. Na 5 minuten werden de vogels terug gevonden. 3 van de vogels zaten nog gedeeltelijk in 

zomerkleed. Ze lieten zich op korte afstand benaderen en er werden veel mooie foto's gemaakt. Om 

14.45 vlogen de vogels op en verdwenen in zuidwestelijke richting. Dit is natuurlijk een nieuw 
dagrecord!!! In de middag werden nog 3 Wespendieven gezien, hier volgen de tijden van doorkomst: 

1(14.17), 1(14.35) en 1(15.07). Van de rovers zijn verder nog 3 Sperwers, 2 Buizerden, 2 Torenvalken 
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en 2 Boomvalken geteld. In het mais rondom de telpost zijn vele zangertjes aanwezig. Een teken dat 

het begonnen is. 

26-08-2007 

Bij de aanvang van de telling was het flink mistig. Deze mist sloeg later om in een dikke bewolking 

waardoor geen zon kwam. Dit duurde tot ongeveer 13.00 uur. In de vroege ochtend werden nauwelijks 

vogels gezien. Wat later kwamen enkele vogels over de telpost. Pas na 12.00 begonnen er wat 
Zwaluwen te vliegen. Toen de zon doorbrak kwamen er wat rovers door. 6 Wespendieven vlogen op 

grote hoogte voorbij, 3(13.20), 1♀(13.30) en 2(14.25). Een juveniele Bruine Kiekendief (13.33) zat 

eveneens erg hoog en zeilde in hoge snelheid richting het zuiden. Een 2KJ ♂ Grauwe Kiekendief 

(14.40) werd ook op grote hoogte opgemerkt. De vogel vloog in zuidoostelijke richting weg. Verder 
werden nog 3 Boomvalken, 1 Torenvalk en 1 Sperwer geteld. 

Hieronder de foto's die zaterdag van de Morinelplevieren gemaakt zijn. 

WEEK 5 (27 AUG- 2 SEPT) 

27-08-2007 

Maandag is begonnen met tellen om 13.15 uur door Wim Gremmen. Er kwamen in de middag grote 
groepen Boerenzwaluwen over de telpost. Vaak zaten daartussen Huiszwaluwen, soms vlogen de vogels 

op grote hoogte waardoor het moeilijk tellen was. Aan het einde van de middag waren 763 

Boerenzwaluwen en 160 Huiszwaluwen genoteerd. De laatste restjes van de Gierzwaluwen komen nog 

door en vandaag werden er 3 geteld. Ondanks gunstige omstandigheden niet veel rovers, we moesten 
het doen met 4 Sperwers, 1 Boomvalk en 2 Buizerden. Er is doorgeteld tot 21.00 uur. In de avond 

was niet veel trek. Net voor de schemer inviel kwam een kleine grijze valk laag over de maïs richting 

de telpost gevlogen. De vogel was mooi egaal grijs en had een snelle vleugelslag. Af en toe kantelde de 
vogel in de vlucht. Al snel werd duidelijk dat dit een volwassen mannetje Roodpootvalk was. De vogel 

verdween richting de boerderij die rechts achter de telpost staat. Later werden ter plekke nog de 
Nachtzwaluw en 1 Ransuil gezien. Een Das werd gezien toen hij de weg overstak.  

28-08-2007 

Maandag is in de middag een klein uurtje geteld door Leo Ballering. Leuk waren 25 Oeverzwaluwen. 

Verder nog 101 Boerenzwaluwen en 16 Huiszwaluwen. 

In de avond is ook geteld. Er werden 58 vogels geteld verdeeld over 9 soorten. Een groep van 13 

Blauwe Reigers trok op afstand voorbij de telpost. Een juveniele Bruine Kiekendief kon worden 
bijgeschreven om 19.41 uur. Later op de avond werden de Das, Nachtzwaluw en Ransuil weer gezien. 

29-08-2007 

Woensdag is begonnen met tellen om 7.30 uur door Wim Gremmen. Er werden 610 vogels geteld 
verdeeld over 20 soorten. Vandaag de vijfde nieuwe telpost soort. Een juveniele Gekraagde 

Roodstaart werd gezien in de maïs. Opmerkelijk waren 64 Grote Lijsters die in 3 groepen voorbij de 

telpost vlogen. Ondanks ideale omstandigheden voor roofvogeltrek werden niet echt veel vogels 
gezien. Toch konden nog 2 Bruine Kiekendieven, 7 Sperwers en 7 Buizerden op de lijst worden 

bijgeschreven. Extra gegevens over de Bruine Kiekendieven: juveniele vogel (7.51) en een adult 

♀(11.42). Een Wespendief trok om 10.40 uur over de telpost. Er verblijft een steeds grotere groep 

Zwaluwen rondom de telpost. Hierdoor wordt het tellen niet makkelijker. Toch vertrekken er iedere 

keer groepen vogels die weer door anderen worden aangevuld. We zien ook erg veel juveniele vogels, 

het lijkt erop dat het een goed broedseizoen is geweest. Vandaag werden 409 Boerenzwaluwen en 43 

Huiszwaluwen geteld. Verder werden nog een Paapje en 6 Tapuiten waargenomen. Voor de Tapuiten is 

dit een evenaring van het dagrecord. 

In de avond is ook geteld. Er werd begonnen om 17.00 uur. Het werd een rustige avond met maar 58 
vogels. Een Putter is het vermelden waard, verder werd niet veel bijzonders gezien. De Nachtzwaluw 

is nog steeds aanwezig, de Das werd vanavond niet gezien. 
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30-08-2007 

Donderdag  is begonnen met tellen om 7.20 uur. Je kunt al goed merken dat het in de ochtend later 
licht wordt en ook het wéér lijkt te gaan veranderen. Vandaag eindelijk weer eens een Witgatje en 2 

Watersnippen, de steltjes hebben het een beetje af laten weten in augustus. De eerste Geelgors die 

duidelijk op trek was werd genoteerd. De Zwaluwen waren in de meerderheid, er werden 114 Boeren- 

en 22 Huiszwaluwen geteld. Ook werden er nog 8 Gierzwaluwen geteld.  

In de avond is ook geteld. Het was zwaar bewolkt en er stond een matige noordwesten wind. De 
eerste Zilvermeeuw van het seizoen kon worden opgeschreven. 2 Zomertortels vlogen in 

zuidoostelijke richting over de telpost. Verder vloog er niet veel bijzonders en de telling werd om 

19.45 afgebroken vanwege regen. 

31-08-2007 

Vrijdag is begonnen met tellen om 08.00 uur door Wim Gremmen en Wil Verbossen. Het was geen al 

te best wéér en daardoor werd er weinig en ook kort geteld. In totaal werden 70 vogels geteld 
waarvan 52 Boerenzwaluwen. Verder valt er niets bijzonders te melden. 

Augustus is alweer voorbij en het is de beste augustus maand geworden sinds we met tellen begonnen 

zijn. Dit zal ook zeker met het mooie wéér te maken hebben. Het begon met de enorme aantallen 
Gierzwaluwen. Het lijkt erop dat deze vogels dit jaar massaal door het binnenland getrokken zijn. Tel 

collegae aan de kust klaagden over het ontbreken van de Gierzwaluwen. Ook de Wespendieven hebben 

het goed gedaan. Ook de andere rovers doen het goed, zo hebben we al redelijke aantallen Buizerden 

gezien en een behoorlijk aantal Sperwers. Over Ooievaars viel niet te klagen. Laten we hopen dat dit 

een trend zet voor de rest van het seizoen. Hieronder wat statistieke gegevens. 

01-09-2007 

Vandaag was de telpost in een nevel verhuld. Een vroege Vos kwam daardoor waarschijnlijk dicht bij 

de telpost en jaagde ongestoord in de berm. In de maïs werden nogal wat zangertjes gehoord en 

gezien. Eén van deze vogels zat recht achter de telpost. De vogel liet zich enkele malen goed 
bekijken. Bij het zien van de brede staart kwamen we tot de conclusie dat dit een Snor moest zijn. 

Ook andere kenmerken wezen hierop, snavel, kleur etc. Dit is een nieuwe soort voor de telpost. Ook 
werden 2 Fitisen (nieuw dagrecord) en 1 Tjiftjaf gedetermineerd. Ook vandaag nog steeds 

Gierzwaluwen er zijn er 12 geteld. Later kwamen ook nog wat rovers over. 1 juveniele Bruine 

Kiekendief werd om 12.10 uur gezien. Een eenzame Wespendief trook over om 10.40 uur, verder nog 4 

Sperwers en 1 Torenvalk. Rondom de telpost werden 8 Tapuiten waargenomen, dit is een nieuw 

dagrecord! 

02-09-2007 

Vandaag is begonnen met tellen om 6.35 uur. Vanwege het mindere wéér ook nu niet echt veel trek. 
Alleen de Zwaluwen kwamen met redelijke aantallen over de telpost. Er werden 564 Boeren- 2 

Oever- en 5 Huiszwaluwen geteld. Een adult ♂ Bruine Kiekendief werd om 11.05 gezien. Een Grote 

Gele Kwikstaart, de tweede van dit seizoen, kon ook worden genoteerd. Vandaag werd de traditionele 

brunch van de Vogelwacht op de telpost gehouden. We konden het helaas niet helemaal droog houden.  

WEEK 6 (3 SEPT - 9 SEPT) 

03-09-2007 

Maandag is begonnen met tellen om 9.50 uur door Wim Gremmen. Ondanks het mindere wéér werd 

het een leuke telling met 1144 vogels verdeeld over 15 soorten. Er stond een stevige noordwesten 
wind en de hele dag was het half bewolkt met een aantal buien. Er zijn vandaag 781 boeren- en 310 

Huiszwaluwen geteld. De Zwaluwen leken voor de buien uit te vliegen. Voor iedere bui kon je dan ook 

leuke gemengde groepen Zwaluwen over de telpost zien vliegen. De aantallen Huiszwaluwen waren 

zelfs goed voor de op één na beste telling voor deze soort. Er werden ook nog 4 Gierzwaluwen geteld. 

Om 11.25 werd een Wespendief waargenomen die strak richting het zuiden vloog. Om 13.20 uur werd 

een groep van 6 Ooievaars op hoogte ontdekt. Ook deze vogels vlogen voor een bui uit.  
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In de avond is ook geteld. Grote groepen Boerenzwaluwen hingen rond de telpost. Deze vogels hebben 

de maïs rondom de telpost uitgekozen als slaapplaats. Er werd nog een eenzame Gierzwaluw gezien die 

snel in zuidelijke richting vloog. Verder nog 34 Huiszwaluwen en 1 Oeverzwaluw. Later op de avond 

kwam een Grasmus laag aangevlogen die in de maïs inviel. In de schemer werd nog een groep van 17 

Blauwe Reigers ontdekt. De Nachtzwaluw lijkt verdwenen te zijn, wel werd nog een Ransuil gezien. 

Bij de Industrielaan in Uden tegenover het Texaco tankstation hebben vandaag 13 Ooievaars 

overnacht. Er zijn leuke foto’s gemaakt. 

04-09-2007 

Vandaag is begonnen met tellen om 7.40 uur door Wim Gremmen en Wil Verbossen. Het werd een 

leuke telling die, om 12.45 uur, afgebroken werd door regen. Het eerste Smelleken van het seizoen 

kon op de lijst worden bijgeschreven. Dit is de vroegste ooit voor de telpost. Verder van de rovers 

nog 6 Sperwers en 1 Buizerd. Eindelijk konden ook weer Regenwulpen worden genoteerd, we hebben 

er dit jaar niet veel gezien. Er vlogen 6 exemplaren over de telpost. De aantallen Zwaluwen vielen een 

beetje tegen. Er werden 287 Boeren- en 48 Huiszwaluwen geteld. Er blijven nog steeds 

Gierzwaluwen doorkomen en vandaag zijn er 5 gezien. Hoogtepunt van de dag waren 17 Ooievaars die 

voor een bui uitvlogen om hoogte te winnen. Zij vertrokken in zuidwestelijke richting. Leo Ballering 
zag vanaf zijn werk boven de Hofmans Plassen, om 13.45, een groep van 30 Ooievaars. Helaas stond 

er niemand meer op de telpost, deze waren anders zeker gezien.  
In de avond is geteld vanaf 17.00 uur. Meteen bij aankomst op de telpost werd een juveniele Bruine 

Kiekendief gezien. Later op de avond, om 20.05, uur werd nog een juveniele Bruine Kiekendief op de 

lijst bijgeschreven. 2 Late Zomertortels vlogen over de telpost en konden leuk worden 

gefotografeerd. Het kunnen goed de laatste van het seizoen zijn. De Blauwe Reigers doen het dit 

jaar niet slecht en ook vanavond werden 16 vogels geteld. We hebben dit seizoen al 146 Blauwe 

Reigers geteld. Tot nu toe was 2006 het beste seizoen met 122 Blauwe Reigers. Daarvoor kwamen 

we niet verder dan 70 vogels. Dit zal ook wel te maken hebben met de goede weersomstandigheden 

dit jaar.  
In Uden werden vanavond door Ron van Rossum vanuit zijn tuin 2 Kleinste Jagers gezien. Ron heeft 

foto’s gemaakt en daarop is duidelijk te zien dat het om deze soort gaat. Er lijkt een influx gaande te 
zijn voor deze vogel. Ook op andere plaatsen in het binnenland zijn Kleinste Jagers gezien. Helaas 

kwamen de vogels niet over de telpost. Voor zover mij bekend is dit de eerste waarneming ooit van 
een Kleinste Jager voor onze regio. 

Het lijkt een echt Ooievaar seizoen te worden. Op de telpost zijn nu al 83 vogels geteld. Een 

spectaculair aantal in vergelijking met de voorgaande jaren. Ook in de omgeving van Uden zijn veel 
Ooievaars waargenomen. 

05-09-2007 

Woensdag is begonnen met tellen om 7.45 uur door Wil Verbossen en Marjo van Kreij. Het wéér was 

niet al te best, er werden dan ook niet veel vogels geteld. Ze moesten het doen met 121 Vogels 
verdeeld over 9 soorten, de Boerenzwaluwen waren in de meerderheid. Naast 2 Gierzwaluwen valt er 

verder niet veel te melden. 

In de avond is geteld door Toy Janssen en Teun van Kessel. Het begon te regenen om 17.30 en om 

20.00 uur was het nog niet droog. Er werd besloten om maar te stoppen. De vogels bleven beperkt tot 
5 Holenduiven en 1 Tjiftjaf 

06-09-2007 

Donderdag ochtend is begonnen met tellen om 7.45 uur door Wim Gremmen en Wil Verbossen. Het 

wéér wil deze week niet echt meewerken en ook vandaag was het zwaar bewolkt met een stevige 

noordwesten wind. De Zwaluwen stoorden zich hier niet aan en er werden leuke aantallen geteld: 502 

Boerenzwaluwen, 32 Huiszwaluwen en 2 Gierzwaluwen. Geen beste condities voor de rovers dus het 

bleef beperkt tot 3 Buizerden en 4 Sperwers. Er verblijven nog steeds leuke aantallen en soorten 

zangvogeltjes in de maïs, de voorspelling eerder gedaan dit seizoen lijkt dus uit te komen. Ook 
vandaag werd een leuke soort waargenomen, een Kleine Karekiet. We hadden er dit seizoen al één 

meer en dit is de tweede ooit.  
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In de avond is ook geteld. Ook nu stond er een stevige noordwesten wind waardoor er waarschijnlijk 
niet veel vogels gezien zijn. Een juveniele Bruine kiekendief kwam over de telpost om 19.15 uur. Een 
late Zomertortel kon ook worden bijgeschreven. Verder valt er niet veel bijzonders te vermelden. 

07-09-2007 

Wil Verbossen begon vanmorgen met tellen om 7.45 uur. Het was zwaar bewolkt maar de wind, die uit 

het noordwesten kwam, was niet al te hard. Wil kreeg later op de ochtend gezelschap van Wim 
Gremmen. Eerst wist hij nog een Bruine Kiekendief (8.50), 1 Boomvalk en 2 Grote Gele Kwikstaarten 

op de lijst bij te schrijven. De Zwaluwen deden het erg goed, er werden 1018 Boerenzwaluwen, 2 

Oeverzwaluwen en 56 Huiszwaluwen geteld. Wil vertrok tegen de middag en miste daardoor 22 

Ooievaars (13.15), deze verdwenen voor de telpost in zuidoostelijke richting. Het lijkt haast een 

gewoonte te worden om Ooievaars in mooie groepen op de telpost te zien. Een leuke groep van 16 

Watersnippen vloog iets later over. Wim kreeg later op de middag gezelschap van Toy. Vrijwel 

meteen werd een Visarend (14.40) links van de telpost gezien. Dit is de tweede van het seizoen. Een 

Smelleken verscheen om 15.30 uur en probeerde, tevergeefs, een Zwaluw te pakken. Het Smelleken 

kreeg bijval van een Boomvalk. Beide vogels vlogen later door richting het zuiden. Om 15.10 uur werd 

nog een 2KJ ♀ Bruine Kiekendief gezien. Al met al een erg leuke en onderhoudende dag. Hopen dat 

dit voortzet in het komende weekend. 

In de avond is geteld door John Hermans en Willie de Vries. Niet zoveel als overdag maar toch nog 91 
vogels. Ook nu weer Blauwe Reigers, er werden 12 exemplaren geteld. Behalve 4 Gierzwaluwen valt 

er niet veel te vermelden. 

08-09-2007 

Zaterdag werd zoals gewoonlijk begonnen met tellen bij zonsopkomst. De Boerenzwaluwen waren al 

meteen van de partij. Grote groepen werden erg hoog boven de telpost waargenomen. In de loop van 

de ochtend namen de aantallen toe. Dit zijn de uur aantallen: (6.30-8) 429, (8-9) 310, (9-10) 90, (10-

11) 70, (11-12) 44, (12-1) 247, (1-2) 274, (2-3) 259 en (3-4) 41 vogels. In totaal werden 1764 

Boerenzwaluwen geteld. Dit de op één na beste telling voor de Boerenzwaluw. Tevens werden 54 

Huiszwaluwen en toch nog 12 Gierzwaluwen geteld. Een Zilverplevier werd in de ochtend gehoord 

maar kon niet worden gevonden. Dat kan niet worden gezegd van 2 Goudplevieren die roepend recht 

over de telpost kwamen gevlogen. De Watersnippen doen het deze week leuk en ook vandaag werden 

er 7 geteld. Een Duinpieper werd gehoord door Thijs Fijen, daar het zijn eerste is durfde hij dit nog 

niet luidop te roepen. Wel wees hij de anderen aanwezigen op de vogel en al snel werd duidelijk dat 
het inderdaad een Duinpieper was. De vogel vloog om 8.42 uur in zuidwestelijke richting. De maïs 

produceert nog steeds zangvogeltjes en vandaag konden we weer een nieuwe soort aan de lijst 
toevoegen: Een Matkop. Ook werd een Zwartkop in de maïs ontdekt. We dachten eerst aan een 

nieuwe soort maar deze werd al eerder in 2001 en 2002 gezien Een Roodborsttapuit kwam uit 

noordoostelijke richting aangevlogen en verbleef korte tijd in de maïs om daarna te vertrekken. 
Helaas niet veel rovers vandaag. Wel een leuk aantal van 4 Boomvalken, 1juv (12.20), 2 (14.25) en 1 
(15.10). Verder werden 2 Sperwers gezien. 

09-09-2007 

Zondag is begonnen met tellen om 6.35 uur. Het wéér had beter gekund, zwaar bewolkt maar het was 

in ieder geval droog. De wind kwam uit het noordwesten en was niet al te hard. In het begin kwamen 

er leuke aantallen Boerenzwaluwen door. Dit werd later op de ochtend minder maar in de middag 

kwamen enorme aantallen vogels over de telpost. Hier volgen de uur aantallen: 6.30- 8.00 > 212, 8.00-

9.00 > 90, 9.00-10.00 > 93, 10.00-11.00 > 29, 11.00-12.00 > 54, 12.00-13.00 > 541, 13.00-14.00 > 862, 

14.00-15.00 > 1323, 15.00-16.00 > 1164, 16.00-17.00 > 965 en 17.00-18.00 > 631. Op het einde van de 

telling stond de teller op 5854 Boerenzwaluwen!! Het oude dagrecord wat dateert van 18-09-02 en op 

2105 vogels stond is hiermee verpletterd. Tevens zagen we 2 Oeverzwaluwen en 237 Huiszwaluwen. 

Voor de Boomvalken kon vandaag ook een nieuw dagrecord  in de boeken worden geschreven. Er 

kwamen maar liefst 11 Boomvalken over, hier volgen extra gegevens: 2(11.15), 1(12.20), 1(12.30), 

1(14.30), 1(14.35), 1(14.40), 1(14.45), 1(15.20), 1(16.45) en 1(17.30). In de ochtend werden 5 Rosse 

Grutto's gezien die in westelijke richting voorbij de telpost trokken. Dit is een nieuwe soort voor de 
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telpost. Van rovers werden verder nog 9 Sperwers, 1 Torenvalk en 1 Buizerd geteld. Ook vandaag 

nog Gierzwaluwen, er werden er zelfs 15 geteld. De Spreeuwen beginnen al echt voorzichtig door te 

komen en vandaag werden er 103 geteld. In totaal vandaag 6380 vogels, ook dit is een erg leuk aantal 
voor de tijd van het jaar voor onze telpost. 

  WEEK 7 (10 SEPT - 16 SEPT) 

10-09-2007 

Maandag is begonnen met tellen om 6.45 uur door Wim Gremmen en Leo Ballering. Het was zwaar 

bewolkt en af en toe viel er regen. Toch kwamen er ondanks het mindere wéér leuke aantallen vogels 
over de telpost. De Boerenzwaluwen blijven het goed doen en vandaag konden 1425 Boertjes op de 

lijst worden bijgeschreven. Er werd een groepje van 5 Goudplevieren gezien. 3 Grote Gele 

Kwikstaarten werden geteld, altijd leuk voor de telpost. We zien er niet zoveel. Een juveniel 

Smelleken kwam laag over de maïs aangevlogen. Wim zat achter zijn auto (vanwege de wind), het 

bankje was voor het Smelleken daardoor een leuke uitkijkpost. Hij zat hier dan ook enige minuten om 

daarna zijn reis voort te zetten.  

In de avond is geteld door Carel vd Sanden en Toy Janssen. Ook nu was het wéér niet al te best. In 
het begin van de telling kwamen aardig wat Boerenzwaluwen door maar dat viel later helemaal stil. Er 

werden 107 Boerenzwaluwen genoteerd. Er vlogen 2 Gierzwaluwen hoog voorbij en hadden duidelijk 

haast om weg te komen. Leukste van de avond waren 12 Pijlstaarten die rechts van de telpost, op 

afstand, voorbij vlogen. Dit is een nieuw dagrecord! 

11-09-2007 

Dinsdag is begonnen met tellen om 8.00 uur door Wim Gremmen en Wil Verbossen. Het werd een 
aangename telling met 916 vogels verdeeld over 22 soorten. Er beginnen leuke aantallen Aalscholvers 

over de telpost te komen en vandaag werden er 37 geteld. De rovers deden het niet slecht, er werden 
11 sperwers, 4 Buizerden en 2 Boomvalken geteld. Een Smelleken kwam net na 11.00 uur door.  Ook 

Spreeuwen konden vandaag geteld worden. Wederom trokken kleine groepjes over de telpost. In 

totaal werden 113 Spreeuwen geteld. Ook rondom de telpost verblijven nu grote aantallen 

Spreeuwen. Minder Zwaluwen vandaag, maar ze zijn volgens mij nog lang niet op getuige het grote 

aantal wat rond de telpost verblijft. Verder leuk om te vermelden zijn een Putter en een Tapuit. 

Hoogtepunt van de dag was een Zwarte Ooievaar (eindelijk!!) die, links, op enige afstand van de 

telpost voorbij vloog. 
In de avond is ook geteld. Uitgezonderd van een Boomvalk valt er niet veel te vermelden.  

12-09-2007 

Woensdag is begonnen met tellen om 8.00 uur. Het was goed weer met weinig wind. Een Bruine 

Kiekendief trok over de telpost om 8.55 uur. Dit is alweer de 18de Bruine Kiekendief van dit seizoen! 

Verder nog 3 sperwers en 1 Buizerd. De eerste Rietgors van het seizoen werd gehoord toen hij 

recht over de telpost vloog. Er werden vandaag 3 Graspiepers geteld, ook rondom de telpost 

verblijven nu Graspiepers. Een teken dat het gaat beginnen met de aantallen!! De Watersnippen 

blijven het leuk doen sinds vorige week en ook vandaag werden er 5 genoteerd. In de ochtend werden 

leuke groepen Zwaluwen op trek gezien. In totaal werden 640 Boerenzwaluwen, 61 Huiszwaluwen en 

1 Oeverzwaluw geteld. Na de middag werden alleen nog maar lokale Zwaluwen gezien. Hoogtepunt van 

de dag was een Morinelplevier die door Wil werd opgemerkt links van de telpost. De vogel vloog 

tussen de Zwaluwen en kon met de telescoop goed bekeken worden. Helaas besloot deze vogel in 

noordwestelijke richting door te vliegen. Hij verdween dan ook snel uit zicht.  
In de avond is ook geteld. Er werden nog 365 Boeren- en 8 Huiszwaluwen op de lijst bijgeschreven. 

Leuk was een Goudplevier maar verder was er niet veel trek. Tegen de schemer vlogen enorme 

aantallen Boerenzwaluwen rondom de telpost, de aantallen liepen in de 1000++. Dit is ieder jaar rond 

deze tijd te zien. De vogels overnachten in de maïs. De zwermen zijn zo groot dat het wel muggen 

lijken.  

We zitten nu op 17044 getelde vogels in de maand september. Vorig jaar hadden we 15629 vogels in 
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de hele maand september. We hebben nu in totaal dit seizoen 30275 vogels, vorig jaar hadden we in 
de maand augustus en september in totaal 20831 vogels. Niks mis met de aantallen dus! 

13-09-2007 

Donderdag is begonnen met tellen om 8.00 uur. In het begin van de telling was het zwaar bewolkt en 

stond er een lichte noordwesten wind, later trok het open en draaide de wind naar het noordoosten. 
In de ochtend werden, net zoals in de voorgaande dagen, veel Boerenzwaluwen geteld. Opnieuw een 

telling boven de 1000 exemplaren. Het lijkt erop dat de telpost dit seizoen zich in een trekbaan 
bevindt. Er werden in totaal vandaag 1165 Boerenzwaluwen geteld. Na de middag was het opnieuw 

moeilijk tellen vanwege de enorme aantallen die lokaal in de Maashorst verblijven. We hebben dit 

seizoen nu 20143 Boerenzwaluwen geteld. Beste jaar tot nu was 2006 met 11963 vogels. Met de 

stroom Boerenzwaluwen lijken ook de Boomvalken mee te vliegen. Ook deze soort zien we dit seizoen 

met opvallend hoge aantallen over de telpost komen. Ook vandaag werden 2 Boomvalken geteld. We 

zitten nu op 39 Boomvalken!! In 2006 werden in totaal 24 Boomvalken geteld, daarvoor kwamen we 

niet verder dan 10 Boomvalken. Dit kan haast geen toeval zijn. Een Zwarte Specht vloog hoog over 

de telpost en werd gevolg tot hij boven Nistelrode uit zicht verdween, hij is daarom op de lijst 
bijgeschreven. Een eenzame Gierzwaluw vloog richting zuid. Opnieuw Watersnippen, vandaag werden 

er 3 geteld. Verder van de rovers nog 12 Sperwers en 3 Buizerden.  

In de avond is ook geteld. Er was erg weinig trek. Er werden maar 23 vogels geteld. Leukste waren 4 
Watersnippen. 

14-09-2007 

Wil Verbossen is begonnen met tellen om 8.00 uur vandaag. Niet veel trek ondanks het redelijk goede 
wéér. Er werden 357 vogels geteld verdeeld over 12 soorten. De Boerenzwaluwen waren in de 

meerderheid met 325 exemplaren. Buiten 1 Boomvalk is er niet veel te vermelden. 

In de middag heeft Jan vd Tillaard een uurtje geteld. Jan kwam niet veel verder dan 49 

Boerenzwaluwen en 4 Kieviten. 

15-09-2007 

Zaterdag is begonnen met tellen om 7.00 uur. Om 8.30 uur werden op enige afstand 2 Grote 

Zilverreigers waargenomen die in zuidwestelijke richting wegtrokken. Een opvallend aantal Kneuen 

werden gezien die duidelijk wegtrokken. Dat is met Kneuen niet altijd eenvoudig bij ons op de telpost. 

In totaal werden vandaag 104 Kneuen geteld. De eerste Zanglijster van het seizoen werd hoog boven 

de telpost gehoord en gezien. 3 Zwarte Kraaien kwamen op hoogte voorbij en vlogen strak door. Een 

leuke groep van 11 Putters vloog links voorbij de telpost. Een late Fitis verbleef in de maïs en zal 

waarschijnlijk vanavond zijn weg voortzetten. Om 9.16 uur kwam uit de zon een Visdiefje op de 

telpost af gevlogen. Dit is een nieuwe soort voor de telpost. Er zijn niet veel Zwaluwen meer rondom 

de telpost en vandaag werden 403 Boertjes genoteerd die richting het zuidwesten vlogen. In de 
middag werden nog 2 Boomvalken en 3 Sperwers geteld. 

16-09-2007 

Vandaag is begonnen met tellen om 7.00 uur. Het werd een dag met een leuk aantal soorten. In totaal 
werden 1012 vogels geteld verdeeld over 32 soorten. Een groep van 10 Goudplevieren kwam recht 

over ons hoofd heen. Zo plotseling als ze verschenen verdwenen ze weer. De Graspiepers beginnen te 

komen en vandaag konden er 34 genoteerd worden. Een juveniele Wespendief vloog over om 10.30 

uur. De Gele Kwikstaarten zijn nagenoeg op en vandaag werden er 7 geteld. De Witte Kwikstaarten 

daarentegen beginnen met grotere aantallen te komen en er werden vandaag 22 vogels geteld. Een 
juveniele Morinelplevier kwam links voorbij de telpost gevlogen om 9.05 uur. Dit is alweer de 9de 

Morinel van dit seizoen! Vandaag meer Boerenzwaluwen dan gisteren maar toch kun je merken dat er 

al veel vogels zijn verdwenen,vandaag werden 757 Boertjes geteld. In de middag niet veel 

roofvogeltrek. We moeten het doen met 2 Sperwers, 1 Torenvalk en 2 Buizerden. Tussen de 

Boerenzwaluwen werden nog wel 4 Boomvalken geteld. Om 12.40 uur kwam een hard geluid uit de 

greppel voor het bankje. 2 Wezels kwamen al vechtend omhoog en waren korte tijd op nog geen 2 
meter te zien. Helaas ging alles te snel voor een foto.  
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 WEEK 8 (17 SEPT - 23 SEPT) 

17-09-2007 

Maandag is begonnen met tellen om 8.00 uur door John Hermans. Het wéér was niet al te best en af 
toe regende het. John telde 52 vogels verdeeld over 8 soorten. Leukste waren 2 Oeverzwaluwen en 4 
Watersnippen. Verder valt er niet veel te vermelden.  

18-09-2007 

Dinsdag is begonnen met tellen om 8.00 uur. John Hermans en Wil Verbossen telde in de ochtend 389 
vogels verdeeld over 9 soorten. Er werden nog 2 Gele Kwikstaarten gezien, ze zullen nu wel haast op 

zijn. 327 Boerenzwaluwen vlogen richting zuidwest. Er verblijven nog steeds redelijke aantallen 

Boerenzwaluwen rondom de telpost. Een Smelleken werd om 8.50 uur waargenomen, de vogel vloog 

strak richting het zuiden. De telling is om 10.00 uur afgebroken door regen. 
In de middag klaarde het op en John heeft nog een paar uur geteld. Hij begon om 13.00 uur. 6 

Buizerden werden op grote hoogte waargenomen, deze vogels waren duidelijk op trek en zijn daarom 

op de lijst bijgeschreven. Een groep van 5 Zilvermeeuwen kon ook worden genoteerd.  

In de avond is ook geteld. Er werd begonnen met tellen om 16.45 uur. De avonden zijn al beduidend 
korter aan het worden en om 20.00 uur begint het al donker te worden. Een late eenzame Huiszwaluw 

werd gezien. Een  groep van 5 Kleine Mantelmeeuwen vloog richting de kust en een groep van 7 

Kokmeeuwen volgden kort daarna. Later op de avond werden 3 groepjes Blauwe Reigers op grote 

hoogte gezien. In totaal werden 19 Blauwe reigers geteld, de groepjes bestonden uit 8-7 en 4 vogels. 

19-09-2007 

Woensdag is begonnen met tellen om 8.00 uur. De najaarstrek begint op andere telposten al aardig op 
gang te komen. Met name de Graspiepers en Vinken beginnen daar nu in aantallen over te komen. Bij 

ons gaat het nog wat bescheidener maar toch zien we al wat betere aantallen najaarstrekkers. Zo zijn 
vandaag 97 Vinken geteld, omdat er is gestopt met tellen om 10.00 uur konden de aantallen hoger 

uitvallen zijn. Op één telpost in het noorden werden vandaag al meer dan 2500 Vinken geteld. De 

Graspiepers blijven schaars bij ons en vandaag werden er maar 6 geteld. De aantallen 

Boerenzwaluwen beginnen af te nemen, vandaag werden er 76 geteld. De eerste Boomleeuweriken 

werden gezien, er zijn er 5 op de lijst genoteerd.  

In de avond is ook geteld. Er stond een harde wind en daardoor zijn waarschijnlijk niet veel vogels 
geteld. Er valt niet veel bijzonders te melden. 

20-09-2007 

Er is begonnen met tellen vandaag om 8.00 uur. Het was zwaar bewolkt en er stond een stevige 

zuidwesten wind. Er werden 133 vogels geteld  verdeeld over 15 soorten, Er valt verder weinig 

bijzonders te vermelden. 
Later op de middag heeft William vd Velden nog een poging gedaan. Na een uur tellen en 21 
Boerenzwaluwen en 6 Groenlingen gaf hij het op. 

21-09-2007 

Vandaag is begonnen met tellen om 7.00 uur. Meteen in het begin van de telling kwamen er kleine 
groepjes Vinken over de telpost. Na een half uur kwam een Grote Gele Kwikstaart recht over de 

telpost heen gevlogen. Een niet onaardig begin van de telling. Later op de ochtend werden ook kleine 

groepjes Graspiepers gezien. In totaal werden er vandaag 57 Graspiepers geteld. Ook werden nog 3 

Grote Gele Kwikken meer gezien zodat het eindtotaal op 4 Grote Gele Kwikstaarten staat vandaag. 

De Vinken bleven met groepjes doorkomen op een manier die aan een echte najaarstelling doet 

denken. In totaal werden vandaag 194 Vinken geteld. De eerste Boomleeuwerik en de eerste Sijs 

werden op de lijst bijgeschreven. De Zanglijsters beginnen eveneens door te komen en er werden 6 
Zanglijsters op hoogte boven de telpost waargenomen. 

22-09-2007 

Zaterdag is begonnen met tellen om 6.53 uur. De Graspiepers beginnen nu echt door te komen en 
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vandaag werden 218 vogels geteld. Er komen leuke groepen door en de grootste groep bestond uit 31 
vogels. Ook de Vinken doen het voor de tijd van het jaar niet slecht en 282 vogels is een goed aantal. 

Er werd zelfs een groep van 59 vogels gezien, echt najaars! De Grote Gele Kwikstaarten zijn in heel 

Nederland goed aan het doorkomen en vandaag werden bij ons 3 vogels op de lijst bijgeschreven. 
Opvallend waren 13 Merels die solitair of in kleine groepjes hoog boven de telpost werden 

waargenomen. Leukste van de dag waren 2 Grote Zilverreigers die recht boven de telpost in 

zuidwestelijke richting vlogen. 

23-09-2007 

Er is begonnen met tellen vandaag om 7.00 uur. Het werd een zeer gevarieerde telling met 

leuke aantallen vogels. In totaal werden 2214 vogels geteld verdeeld over 41 soorten. 
Vandaag meer Graspiepers dan gisteren, vooral in de ochtend werden veel groepjes gezien. 
In totaal konden 388 Graspiepers genoteerd worden. Ook de Vinken blijven goed doorkomen 

en vandaag werden 509 vogels geteld. Om 9.00 uur werd het bekende geluid van een 
Roodkeelpieper gehoord. Teun had zijn camera klaar en het lukte om een foto te maken. De 
eerste Keep van het seizoen werd gehoord. Er werden vandaag veel Mezen waargenomen die 
duidelijk op trek waren. Er werden 7 Koolmezen geteld wat goed is voor een nieuw 
dagrecord. Naast Kool- en Pimpelmezen werden ook 2 zwarte Mezen gezien. De eerste 
Appelvink van de telpost werd door Thijs Fijen op grote hoogte waargenomen. Dit is de 
elfde nieuwe telpost soort van dit seizoen. Ook vandaag weer Grote Gele Kwikstaarten, er 
werden 3 vogels op de lijst bijgeschreven. De rovers deden het ook niet verkeerd: 8 
Sperwers, 1 Torenvalk, 9 Buizerden en 1 Boomvalk. Om 14.38 uur zag Teun een Rode 

Wouw, dit is de eerste van dit seizoen. De vogel kwam recht over de telpost. Omstreeks 
15.45 zag Peter vd Braak de eerste Slechtvalk van het seizoen. Dit was een volwassen 
mannetje. 

 

 week 9 (24 sept - 30 sept) 

24-09-2007 

Maandag is begonnen met tellen om 9.30 uur door Wim Gremmen. Wim is net terug uit Falsterbo dus 
hij moet nog even afkicken. Bij aankomst op de telpost vloog een Smelleken op. De vogel besloot niet 

om te blijven en zette zijn reis voort. Er vlogen veel vogels over de bosranden, dit waren voornamelijk 
Boerenzwaluwen. In totaal werden 235 Boertjes geteld. Er vlogen ook redelijk wat Vinken en 

Graspiepers, de aantallen zijn echter niet zo hoog als op andere telposten in Nederland. Wij moesten 

het doen met 147 Graspiepers en 105 Vinken. Op één telpost in het land werden al 25000+ Vinken 

geteld. Een Visarend werd gezien om 10.15 uur, dit is de derde Visarend van dit seizoen. In totaal had 

Wim 553 vogels verdeeld over 20 soorten.  

 

25-09-2007 

Dinsdag is begonnen met tellen om 8.00 uur door Wim Gremmen. De trek was vrij rustig wat 

waarschijnlijk te wijten was aan een regenfront wat de hele ochtend tijdens de telling ten noorden 

van de telpost lag. Toch telde Wim nog 508 vogels verdeeld over 17 soorten. Er blijven nog steeds 
Boerenzwaluwen doorkomen en vandaag werden er 167 geteld. De Gele Kwikstaarten en Boompiepers 

zijn nu bijna verdwenen, de vogels die nu nog worden geteld zijn waarschijnlijk afkomstig uit het hoge 

noorden. Vandaag werden 2 Boompiepers en 2 Gele Kwikstaarten genoteerd. Dit is de vijfde 

opeenvolgende dag dat we Grote Gele Kwikstaarten tellen. Dit is nog niet eerder voorgekomen. We 

hebben dit seizoen al 20 Grote Gele Kwikstaarten geteld waarvan 19 in september. Dit is een nieuw 

jaarrecord, het laatste jaarrecord lag op 18 vogels. De mediaan van de doortrek, voor Grote Gele 

Kwikken, ligt bij ons meestal rond de eerste week van oktober. Theoretisch gezien kunnen dus nog 

meer vogels geteld worden. Vandaag werd overigens 1 Grote Gele Kwikstaart geteld. Nog steeds 

geen grote aantallen Vinken en Graspiepers bij ons. Vandaag werden 102 Vinken en 109 Graspiepers 
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geteld. Weinig rovers, we moesten het doen met 3 Sperwers en 1 Boomvalk. Hoogtepunt van de dag 

was een groep van 11 Bontbekplevieren die in een strakke lijn naast elkaar over de maïs van 

noordoost naar zuidwest vlogen. Dit is een nieuwe soort voor de telpost.  

In de avond is ook geteld. Tijdens de telling regende het hevig en langdurig. Naast een juveniele 
Boomvalk werd er verder niet veel bijzonders gezien.  

 

26-09-2007 

Woensdag is begonnen met tellen om 7.00 uur. De voorspellingen voor de komende 2 dagen zijn enorm 

goed, de verwachtingen waren dan ook hoog gespannen. De trek viel echter toch ietwat tegen en we 

denken dat de vogels enorm hoog moeten hebben gezeten. Er werden vandaag 1065 vogels geteld 

verdeeld over 24 soorten. De Spreeuwen waren in de meerderheid met 366 vogels. Nog steeds 

behoorlijke aantallen Boerenzwaluwen en 146 vogels is niet slecht voor de tijd van het jaar. De Gele 

Kwikstaarten en Boompiepers zijn ook nog niet allemaal op en vandaag werden 8 Gele Kwikken en 1 

Boompieper geteld. De aantallen Graspiepers blijven aan de lage kant en er konden maar 197 vogels 

genoteerd worden. De Vinken blijven ook nog steeds achter vergeleken met andere telposten. 

Vandaag werden 149 Vinken geteld. De rovers deden het ook maar matig met 6 Buizerden, 6 

Sperwers en 1 Torenvalk. Verder zijn er geen bijzondere waarnemingen te melden. 

In de avond is ook geteld. Het weer was niet al te best. Er stond een matige noordwesten wind en het 

was zwaar bewolkt met dreigende regenwolken. Gelukkig werd alleen zo nu en dan een spatje gevoeld. 
Vrijwel meteen bij aankomst op de telpost kon een grote groep Spreeuwen van ongeveer 450 vogels 

genoteerd worden. Meteen daarna werd een lijntje Aalscholvers gezien. Dat was in ieder geval een 

goed begin. De Boerenzwaluwen vlogen in groepjes van gemiddeld 30 vogels en kwamen met goede 

regelmaat over de telpost. Op het einde van de telling stond de teller op 288 vogels! Bij het 
afspeuren van de bosranden werden 3 Ooievaars ontdekt ten zuidoosten van de telpost. Dit was om 

17.18 uur, de vogels waren langere tijd zichtbaar alvorens in de richting van Uden te verdwijnen. Een 
Grote Gele Kwikstaart vloog hoog over de telpost en werd opgemerkt dankzij zijn roep. Dit is de 

zesde dag op rij dat we Grote Gele Kwikken tellen. Een Knobbelzwaan kwam recht op de telpost 

afgevlogen en kon leuk worden gefotografeerd. Na het eerste lijntje Aalscholvers werden nog meer 

vogels gezien. Leuk was een groep van 70 Aalscholvers die recht over de telpost vlogen. In totaal 

werden vanavond 144 Ali’s geteld. Bijzonder leuke waarneming betreft 2 Kleine Rietganzen, de 

vogels vlogen helaas iets te ver voor een foto. We konden ook nog een nieuwe dagrecord in de boeken 
zetten. 28 Blauwe Reigers kwamen over in verschillende groepjes (8-5-1-3-6) Met de 2 Blauwe 

Reigers die overdag gezien zijn staat het nieuwe record op 30 Blauwe Reigers. Het werd ook de 

avondtelling met de meeste vogels van dit telseizoen, in totaal werden 1085 vogels geteld verdeeld 
over 21 soorten. Een beste telling ook zeker gezien de weersomstandigheden. 

27-09-2007 

Vandaag is begonnen met tellen om 7.00 uur. Zoals gisteren gezegd ook voor vandaag goede 

voorspellingen voor de trek. Ook nu waren de verwachtingen dus erg hoog maar wel wat behoudender 

vanwege de telling van gisteren. Het wéér leek niet verkeerd, maar met 5 graden en een matige 

noordoosten wind voelde het wel koud aan. Er hing geen mist maar het was behoorlijk heiig waardoor 

het zicht over de bosranden niet al te best was. In het eerste half uur gebeurde er niet veel. Een 
enkele Graspieper, Vink en een paar Boerenzwaluwen vlogen over. Ook werden Zanglijsters gehoord 

die vanwege grote hoogte niet gezien werden. Later begonnen er meer vogels te vliegen maar de 
meeste zaten erg hoog en door de blauwe lucht waren ze erg moeilijk te zien. De Vinken en 

Graspiepers kwamen wel over maar niet in groepen. Meestal waren het individuele vogels. Toch konden 

er 125 Vinken en 157 Graspiepers genoteerd worden. Een Grote Gele Kwikstaart werd gehoord en 

gezien, dit is de zevende dag op rij dat we Grote Gele Kwikken zien. Opnieuw Kepen, er werden 3 

vogels geteld. In totaal werden 60 Boerenzwaluwen geteld en een late Huiszwaluw. De aantallen 

Rietgorzen beginnen gestaag toe te nemen en vandaag werden er 10 geteld. Verder leuk om te 

vermelden zijn 2 Goudplevieren, 6 Sperwers en 1 Watersnip. Er werden vandaag in totaal 684 vogels 

geteld verdeeld over 28 soorten. Ondanks de voorspellingen geen hoog aantal dus. Ditzelfde beeld 

was ook in de rest van het land van toepassing met uitzondering van Westkapelle. Daar werden 
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enorme aantallen Zanglijsters (29688) en Vinken (21962) geteld. 

Dat er een bijzondere trekdag plaats vond blijkt wel uit een bericht wat op internet is verspreid door 

Hans van Gasteren. Hij doet vogeltrek voorspellingen voor de luchtvaart en volgt de vogels met radar: 

Zelden zo'n enorme vogeltrekstroom gezien op het radarscherm. Gisteravond begon de trek in de 

laatste 1.5 uur van de dag in het noorden van het land al opgang te komen, vogeltrek 5. Het ging om 

vrij snel vliegende groepen die voornamelijk in Groningen, Friesland en Noord-Holland waren waar te 

nemen (deels ook vanuit de Waddenzee). Eenden, Ganzen (steltlopers?) zullen de hoofdmoot hebben 

gevormd. Na zonsondergang barstte de trek los, vogeltrek 8+ in voornamelijk ZW richting. Maar de 

echte trekstroom kwam pas later. Rond zonsopgang (27 sep) barstte de dagtrek op zo'n dusdanige 

manier los dat het gehele radarscherm gevuld was op drie radars! Om te beginnen in het noorden van 

Nederland: Vanuit Noorwegen was wederom een zeer grote stroom vogels op gang gekomen, die nu 

boven de Noordzee pal zuid vlogen, (vogeltrek 7 tot ca 2/3km hoogte !!) allemaal groepen. Bij de kust 

aangekomen volgde zij deze, met als gevolg dat vanaf Texel een stuwbaan ontstond die zijn weerga 

niet kent. Vogels komen ook vanuit zee binnen, en gaan vervolgens via binnenduin (enige km van kust 

af?) verder. Boven land is de trek ZW, vogeltrek 8++ en tot ruim 2km hoogte. De radar in midden 

Nederland geeft net zo'n enorme vogeltrekstroom weer richting Zuidoost-Nederland. Wel is hier 

beter te zien dat onderin, daar waar jullie zicht hebben, vrijwel niets vliegt...Tot slot de radar in 

België, giga trek boven het Vlaamse land, maar het opkomende regenfront boven Zuid-Duitsland 

(raakt de Belgisch/Duitse grenzen) zorgt ervoor dat daar geen vogeltrek meer plaatsvindt. Kortom, 

overal in Noord-Duitsland, Nederland en (bijna geheel) België vogeltrek 8 tot 2/2.5km hoogte. En nu 

maar hopen dat jullie hier iets van waarnemen, misschien aan de kust? Of later op de ochtend, want 
de vogels zullen toch naar beneden moeten. 

28-09-2007 

Vrijdag is begonnen met tellen om 8.00 uur door Wim Gremmen. Het wéér was redelijk ondanks de 

voorspellingen. Het was droog en er stond een zwakke noordoosten wind die later naar het zuidoosten 
draaide. Er werden redelijk wat rovers gezien vandaag en we konden eindelijk weer een Bruine 

Kiekendief noteren. De vogel was te ver weg om geslacht en kleed te bepalen. Ook werd een ♀ Blauwe 

Kiekendief gezien. Verder werden nog 9 Sperwers, 14 Buizerden, 1 Torenvalk en 1 Smelleken 

waargenomen. Geen hoge aantallen Vinken en Graspiepers helaas, er werden respectievelijk 82 en 29 

vogels geteld. De Lijster trek begint nu ook bij ons langzaam op gang te komen. Vandaag werden 40 

Zanglijsters en 9 Grote Lijsters gezien. Nog steeds Gele Kwikstaarten, er konden 2 vogels 

genoteerd worden. In totaal werden 767 vogels geteld verdeeld over 21 soorten. 

29-09-2007 

Het wéér was niet best vandaag, er hing een dikke bewolking met een voortdurende dreiging van 

regen. Er stond een zwakke wind die uit noordwesten richting kwam. Ondanks de dreigende wolken 

hielden we het bijna de hele telling droog. Daardoor is de telling toch nog leuk geworden. De Lijster 

trek is nu ook bij ons echt begonnen. Vooral boven de bosranden werden vele Lijsters gezien. Vandaag 

de eerste Koperwieken, er werden 43 vogels geteld. Verder 88 Zanglijsters, 1 Merel en 64 Grote 

Lijsters. Een mannetje Beflijster werd rechts van de telpost boven de bosrand gezien. Ook op de 

Brobbelbies Zuid werden vandaag 2 Beflijsters gezien, dit waren beide vrouwtjes. De Vinken en 

Graspiepers kwamen de hele ochtend met groepjes voorbij. Op het einde van de telling stond de 

teller op 364 Vinken en 332 Graspiepers. De Boerenzwaluwen blijven nog steeds met goede aantallen 

doorkomen. Er konden 257 Vogels op de lijst worden bijgeschreven, een goede score voor de tijd van 
het jaar. Ook vandaag konden 2 Gele Kwikstaarten worden genoteerd. Bijzonder leuk waren 6 Bonte 

Strandlopers die in noordoostelijke richting vlogen. Ze werden vergezeld van 1 Watersnip. De laatste 

keer dat we Bonte Strandlopers zagen was op 22-09-2001, dit waren 7 vogels. Ook vandaag werd een 

♀ Blauwe Kiekendief gezien. Verder de moeite waard om te vermelden is een groepje van 13 

Goudplevieren die in westelijke richting vlogen. Hier zijn leuke foto's van gemaakt. In totaal werden 

vandaag 2204 vogels geteld verdeeld over 28 soorten. 

30-09-2007 

Er is begonnen met tellen vandaag om 7.10 uur. De weersomstandigheden waren eindelijk weer eens 
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goed. Er stond een lichte wind die uit zuidwestelijke richting kwam. Het zicht was goed. Bij aankomst 

vloog er nog niet veel maar dat begon na een uur of zo te veranderen. Er werden leuke aantallen 
Vinken en Graspiepers geteld. Op het einde van de dag stond de teller op 356 Graspiepers en een 

leuk aantal van 1027 Vinken. Tussen de Vinken zaten 6 Kepen, dit kunnen er natuurlijk meer zijn 

geweest. De Lijsters vlogen ook vandaag goed. De eerste Kramsvogels (2) konden worden genoteerd. 

Verder 212 Zanglijsters, 79 Koperwieken, 23 Merels en 46 Grote Lijsters. Nog steeds goede 

aantallen Boerenzwaluwen en vandaag werden 139 vogels geteld. De eerste Kolganzen werden ook 

gezien, er konden 2 vogels op de lijst worden geschreven. Goudplevieren kwamen over in kleine 

groepjes, er werden 9 vogels geteld. 21 Watersnippen werden geteld in 3 groepen (5-11-5). Een adult 

mannetje Zwarte Roodstaart kwam op de telpost afgevlogen en vloog in een strakke lijn door. De 

rovers deden het ook redelijk. Een ♀ Blauwe  Kiekendief kwam op hoogte aangevlogen en begon plots 

te dalen. Zij werd waarschijnlijk aangetrokken door het ♀ Blauwe Kiekendief wat al 3 dagen ter 

plekke zit. De vogels vlogen korte tijd samen. Verder nog 1 Havik, 2 Sperwers, 27 Buizerden en 3 
Smellekens. In totaal werden vandaag 2366 vogels geteld verdeeld over 42 soorten. 

September is voorbij en het is een maand geweest met goede aantallen vogels. Er vlogen enorme 

aantallen Boerenzwaluwen. Ook het aantal Boomvalken is aanzienlijk, dit heeft misschien een relatie 

met de aantallen Boerenzwaluwen. Daarentegen valt het aantal Bruine Kiekendieven en Buizerden 

vergeleken met vorig jaar tegen. De Vinken trek is vroeg begonnen en we hebben al een redelijk 

aantal vogels geteld. Hieronder wat extra gegevens. We hebben nu in totaal 47901 vogels geteld in 

457: 56 uur. Wederom een nieuw record!!  

WEEK 10 (01 OKT - 07 OKT) 

01-10-2007 

Maandag is begonnen met tellen om 8.00 uur. Het was zwaar bewolkt en een lichte wind kwam bij 

aanvang van de telling uit noordwestelijke richting. Later op de ochtend draaide deze naar 
noordoostelijke richting. Een Knobbelzwaan, de tweede van dit seizoen, kwam over de telpost 

gevlogen. Vandaag maar 7 Boerenzwaluwen, de aantallen beginnen af te nemen. Niet veel lijsters 

vandaag, het kan ook zijn dat ze erg hoog hebben gezeten. Er werden 2 Merels en 7 Zanglijsters 

geteld. Ook de andere soorten deden het niet best vandaag, er werden 44 Graspiepers, 95 Vinken en 

14 Kepen geteld. Een late Fitis werd gehoord, dit is de laatste die we ooit gezien hebben op de 

telpost. Verder valt er niet veel bijzonders te vermelden. Het is nu wachten op de grote aantallen. In 

totaal werden vandaag 363 vogels geteld verdeeld over 20 soorten.  

02-10-2007 

Dinsdag is begonnen met tellen om 8.00 uur door Wim Gremmen, Wil Verbossen en Marjo van Kreij. Er 

stond een zwakke wind die de hele dag uit noordoostelijke richting kwam. Het was zwaar bewolkt en 

het zicht was vanwege mist niet al te best. Deze mist ging over in een heiige lucht die de hele dag 

dominant aanwezig was. Hierdoor waren de bosranden slecht zichtbaar. Dit is natuurlijk nadelig voor 
de tellingen. In de vroege ochtend werden veel Zanglijsters en Koperwieken gehoord. Deze vogels 

konden helaas maar zelden worden gezien. Alleen de vogels die niet hoog en recht boven de telpost 
vlogen konden worden geteld. Op deze wijze konden toch nog 307 Koperwieken, 6 Zanglijsters en 2 

Merels genoteerd worden. Natuurlijk zijn deze omstandigheden ook niet ideaal voor roofvogels. Toch 

konden nog een ♀ Blauwe Kiekendief, 1 Sperwer, 1 Smelleken en een ♀ 2de KJ Bruine Kiekendief 

worden genoteerd. Er vond ook wat kleine zangvogeltrek plaats maar ook dit was natuurlijk moeilijk te 

zien. Er werden 175 Graspiepers, 231 Vinken en 4 Kepen geteld. De Boerenzwaluwen blijven voor 

oktober in goede aantallen doorkomen en er werden 18 vogels geteld. Nog leuk om te vermelden zijn 8 

Watersnippen. Er is geteld tot 12.00 uur en in totaal werden 1315 vogels geteld verdeeld over 27 

soorten. 

In de avond is ook geteld, de telling begon om 16.45 uur. Zoals eerder gezegd ook nu zwaar bewolkt, 
flink heiig en een noordoostelijke wind. Meteen in het begin van de telling kwamen 2 Buizerden 

aangevlogen die strak in zuidwestelijke richting doorvlogen. Gezien de omstandigheden opmerkelijk en 
een bewijs dat er ook Buizerden wegtrekken onder condities zonder thermiek. Even later kon nog een 
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Buizerd worden genoteerd die in dezelfde baan over de telpost vloog. Dit was een groot exemplaar 

die rui vertoonde in de handpennen. Tussen de Buizerden door vloog een juveniele Bruine Kiekendief 

(17.05), dit is de tweede vandaag. Misschien dat de oostelijke wind toch een verschil maakt met de 
aantallen Bruine Kieken die wij zien. Een lijntje van 9 Kolganzen kwam uit westelijke richting en 

vervolgde hun reis richting het rivierengebied. Enkele groepjes Koperwieken vlogen in oostelijke 

richting, in totaal werden 62 vogels geteld. Dankzij hun roep werden 2 Goudplevieren hoog boven de 

telpost opgemerkt. Meest opmerkelijke van de avond waren 102 Boerenzwaluwen die in groepjes over 

de telpost vlogen. Uit de statistieken blijkt dat de beste maand oktober, voor de Boerenzwaluwen, 

tot nu toe in 2005 was. In deze maand werden 194 vogels geteld, we zitten nu na 2 dagen al op 127 
vogels. Ik ben benieuwd hoe dit verder verloopt. 2 Torenvalken hingen langdurig rond de telpost en 

zaten af en toe bij elkaar op de grond waarbij veel geluid over en weer ging. Een half uur later vloog 
één van de Torenvalken terug naar diezelfde plek. Het leek alsof hij daar naar insecten of wormen 

zocht toen hij ineens een dode muis oppakte. Het lijkt erop dat deze daar eerder is neergelegd. Ik 
wist niet dat dit gedrag bij Torenvalken voorkwam. In totaal werden deze avond 222 vogels geteld 

verdeeld over 12 soorten. 

03-10-2007 

Woensdag is begonnen met tellen om 8.00 uur door Wil Verbossen en Wim Gremmen. Er was niet 

meer dan 100 meter zicht door mist. Deze mist was de hele dag dominant aanwezig. De bosranden 

waren hierdoor in ieder geval niet te zien. Verder stond er een zwakke noordoostelijke wind en het 

werd ongeveer 15 graden. De trek was enorm getuige de vele vogels die recht boven de telpost 
werden gezien en gehoord. Zo werden 1349 Vinken geteld, wanneer de bosranden zichtbaar waren 

geweest zal dit een veelvoud hiervan zijn geweest. Ook de Graspiepers vlogen goed en er werden 241 

vogels op de lijst bijgeschreven. Een Grote Gele Kwikstaart vloog recht boven de telpost. De 

Watersnippen doen het dit jaar erg goed en vandaag werden 16 vogels geteld. Het totaal aantal 

Watersnippen (132) dit seizoen is goed voor een nieuw jaarrecord. Het oude jaarrecord dateert van 
2005 en stond op 117 vogels. Er beginnen ook meer Veldleeuweriken te komen en vandaag werden 306 

vogels genoteerd. In totaal werden er 2467 vogels geteld verdeeld over 21 soorten. 

In de avond is ook geteld. Er is begonnen met tellen om 16.45 uur. Zoals eerder gezegd was het ook 
nu mistig en de bosranden konden maar net gezien worden. Vrijwel meteen werden 5 Goudplevieren 

gezien. Daarna gebeurde er een uur niets. Om 18.00 uur vloog op 100 meter afstand uit de berm een 

vogel op. Een hoge schrille piep werden gehoord gevolgd door een rateltje. Het onmiskenbare geluid 
van een IJsgors. De vogel leek richting het zuiden weg te vliegen maar keerde aan het einde van de 

weg om. De IJsgors kwam terug gevlogen en viel voor de telpost in de maïs in. Een mannetje 

Smelleken werd niet kort daarna waargenomen. Verder was er niet veel te zien deze avond. In totaal 

werden 46 vogels geteld verdeeld over 10 soorten.  

04-10-2007 

Donderdag is begonnen met tellen om 7.45 uur. Het was zwaar bewolkt maar in ieder geval was het 

niet zo mistig als gisteren. Er stond een zwakke wind die uit westelijke richting kwam. Het zicht was 

redelijk te noemen en de bosranden konden in ieder geval in de gaten worden gehouden. Dit leverde 
een goed aantal van 2632 Vinken op, de beste telling van het seizoen tot nu toe voor de Vinken. De 

Graspiepers deden het ook niet verkeerd en er werden 783 vogels genoteerd. De Lijsters vlogen 

vandaag prima en de volgende aantallen werden genoteerd: 10 Merels, 34 Zanglijsters, 709 

Koperwieken en 11 Grote Lijsters. Er vliegen steeds meer Spreeuwen en er werden 724 vogels 

geteld. De Grote Gele Kwikstaarten blijven doorkomen en er werden 4 vogels geteld. Ook de Witte 

Kwikstaarten vlogen goed vandaag, in totaal werden 59 vogels geteld. Door het bewolkte wéér niet 

veel rovers vandaag, 7 Sperwers en 7 Buizerden. Bijzonder voor de tijd van het jaar was een groep 

van 16 Huiszwaluwen. Ook werden nog 11 Boerenzwaluwen geteld. In totaal werden vandaag 5611 

vogels geteld verdeeld over 34 soorten. 

05-10-2007 

Vandaag is begonnen met tellen om 7.15 uur. De lucht was strak blauw en er stond geen wind. In het 
eerste half uur werden niet veel vogels gezien. Wel werden wat Ganzen en Aalscholvers gezien. Deze 
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vogels bleven de hele ochtend goed vliegen. Op het eind van de dag waren 162 Aalscholvers, 42 

Rietganzen (spec), 71 Kolganzen, 189 Grauwe Ganzen en 47 Nijlganzen geteld. De Nijlganzen zijn 

goed voor een nieuw dagrecord. In de loop van de ochtend namen de aantallen Vinken toe. Vele 

groepjes werden geteld en op het eind van de dag stond de teller op 1585 vogels. Tussen de Vinken 

zaten nog 36 Kepen. De Lijsters blijven het goed doen, 19 Merels, 8 Kramsvogels, 43 Zanglijsters, 

796 Koperwieken en 18 Grote Lijsters. Een groepje van 8 Staartmezen vloog via de maïs over de 

telpost. Een lijntje van 24 Wulpen vloog richting zuidwesten. De eerste echte groepen Kauwen 

werden waargenomen, in totaal werden 93 vogels geteld. Verder in de ochtend een Roodkeelpieper en 

een IJsgors. De Roodkeelpieper zat nog haast in zomerkleed en zijn rode borst was nog zichtbaar. 

Een spectaculair aantal Boerenzwaluwen vandaag. Vooral in de ochtend werden velen groepen Boertjes 

geteld. In totaal werden vandaag 612 Boerenzwaluwen genoteerd, dit aantal is bij ons nog nooit 

gezien in oktober. Ook werd nog een Huiszwaluw gezien. De aantallen Spreeuwen blijven toenemen en 

vandaag werden 1264 Spreeuwen geteld. Ook vandaag weer Grote Gele Kwikstaarten, 3 solitaire 

vogels vlogen over de telpost. Na een zeer vermakelijke ochtend werden we in de middag opnieuw 

getrakteerd op een goed aantal roofvogels. De aanvoer vanuit het noorden is de afgelopen dagen op 
goede gang gekomen. Zo zijn er in Falsterbo in 3 dagen ongeveer 6000 Buizerden en 800 Rode 

Wouwen geteld. In de late ochtend en de rest van de middag konden wij 153 Buizerden aan de lijst 

toevoegen. De vogels kwamen door in kleine belletjes. Hier volgen de uur totalen: 5 (10-11), 40 (11-12), 
22 (12-13), 45 (13-14), 6 (14-15) en 35 (15-16). Samen met de Buizerden werd ook een hoog aantal van 

29 Sperwers geteld. 2 Smellekens konden ook worden genoteerd, het waren een mannetje en een 

vrouwtje. De eerste Kruisbekken kwamen recht over de telpost gevlogen. Door het goede licht zagen 

we dat het hier om 2 mannetjes en 1 vrouwtje ging. In totaal werden vandaag 6206 vogels geteld 

verdeeld over een hoog aantal van 52 soorten. 

06-10-2007 

Zaterdag is begonnen met tellen om 7.15 uur, er hing een dichte mist waardoor het zicht niet al te 

best was. Er stond bijna geen wind en in de lucht was het erg stil. Later op de ochtend vlogen er toch 
wat Ganzen over de telpost. Zo werden 95 Kolganzen, 28 Grauwe Ganzen, 6 Canadese Ganzen en 7 

Nijlganzen geteld. Een vrouwtje Blauwe Kiekendief kwam op hoogte aangevlogen en inspecteerde de 

omgeving om vervolgens verder te vliegen. Het lijkt erop dat gisteren de Boerenzwaluwen massaal 

weg getrokken zijn, vandaag werd maar 1 vogel gezien. Hoogtepuntje was een Grote Zilverreiger die 

in noordelijke richting vloog. Door de slechte omstandigheden is maar tot 12.00 uur geteld. Er werden 

in totaal 1878 vogels geteld verdeeld over 40 soorten. 

Later op de middag is de telpost opnieuw bemand. Gehoopt werd op doortrek van roofvogels. Het 
bleek ook nu weer niet te lukken, er werden maar 5 Buizerden geteld.   

07-10-2007 

Zondag is begonnen met tellen om 7.10 uur. Er hing wat mist maar het zicht was niet verkeerd. 

Meteen bij aankomst op de telpost werden in tegenstelling tot gisteren al redelijk wat vogels gehoord 
en gezien. Vinken en Graspiepers konden in kleine groepjes geteld worden. Een Smelleken werd op 

enige afstand opgemerkt door William van der Velden. De vogels zaten wel erg hoog maar met de 

verrekijker konden toch leuke aantallen vogels genoteerd worden. Later op de ochtend begonnen de 

vogels lager te vliegen. Doch door de blauwe lucht waren ze nog steeds moeilijk zichtbaar. Het was 
wel duidelijk dat de doorkomst van vogels enorm was. Zeker het aantal Vinken was erg groot, op het 

eind van de dag waren dan ook 5343 Vinken geteld!! Hier volgen de aantallen per uur: 216 (7-8), 944 

(8-9), 593 (9-10), 775 (10-11), 2589 (11-12), 854 (12-13), 127 (13-14), 199 (14-15) en 67 (15-16). 
Tussen de Vinken werden 119 Kepen geteld. De Veldleeuweriken beginnen nu ook echt door te komen 

en vandaag werden 1520 vogels geteld. Ook de Boomleeuweriken bleven niet achter en er werd zelfs 

een groep van 22 vogels gezien, in totaal werden 27 Boomleeuweriken geteld. Wederom Grote 

Zilverreigers vandaag, er zijn 2 vogels op de lijst bijgeschreven. Er vlogen vandaag leuke aantallen 

Graspiepers en in totaal werden 778 vogels geteld. Leuk waren 4 Waterpiepers, 2 van deze vogels 

vielen voor de telpost in maar konden helaas niet goed op de foto worden gezet. Dit is overigens wel 

een nieuwe dagrecord voor de Waterpieper. De Houtduiven lijken ook op gang te komen. Er werd 

zelfs 1 echte groep gezien, in totaal werden 109 vogels geteld. Ook een Turkse Tortelduif kon 
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worden genoteerd, deze zien we niet veel. Geen echte Buizerd trek vandaag, wel werden 20 

Buizerden, 26 Sperwers, 2 Torenvalken en 4 Smellekens op de lijst bijgeschreven. Ook nieuwe 

dagrecords voor de Kneu (408), Huismus (2) en Rietgors (131). In de ochtend werd een kleine 

tikkend vogeltje in de berm gezien. Ondanks een half uur speuren waaronder de vogel enkele keren 

heel kort te zien was kon de vogel niet gedetermineerd worden. Helaas want het leek wel een 
spannende vogel te zijn. In totaal werden vandaag 12327 vogels geteld verdeeld over 45 soorten. 

 WEEK 11 (08 OKT - 14 OKT) 

08-10-2007 

Maandag is begonnen met tellen om 7.30 uur. De ochtend begon met dichte mist en een zicht van 

minder dan 100 meter. Er werden wat Zanglijster en Koperwieken gehoord. Een Barmsijs kwam 

overgevlogen maar werd alleen gehoord, verder viel er het eerste uur niet veel te beleven. Na 09.00 

uur begon het langzaam open te trekken en om 10.00 uur konden de bosranden gezien worden. Er 

begonnen nu wat Vinken en Graspiepers te vliegen. Niet de aantallen die we gisteren hadden en op het 

einde van de dag stond de teller op 654 Vinken en 260 Graspiepers. Nog steeds leuke aantallen 

Grote Gele Kwikstaarten en vandaag werden er 4 geteld. Een eenzame Boerenzwaluw kwam 

overgevlogen. De grote aantallen zijn nu echt voorbij. We hebben deze oktober maand een 
opmerkelijk aantal Boertjes geteld.  We zitten nu op 792 vogels, dit is bijna 7 keer zoveel als in 

andere jaren! Een Goudaantje werd opgemerkt dankzij 3 Koolmezen die hoog voorbij vlogen. Het 

vogeltje werd met de telescoop gevolgd totdat hij door de grote hoogte niet meer zichtbaar was. Na 
11 uur begon de Buizerd trek op gang te komen. Verscheidene belletjes werden waargenomen. Na 

12.00 uur werden de aantallen groter. Hier volgt een overzicht van de uuraantallen: 12 (11-12), 16 (12-
13), 9 (13-14), 40 (14-15), 32 (15-16) en 1 (16-17). In totaal werden 110 Buizerden geteld vandaag, de 

grootste bel bestond uit 20 vogels. Een Rode Wouw werd op grote hoogte gezien om 14.05 uur. In 

totaal werden vandaag 1838 vogels geteld verdeeld over 39 soorten. 

 

09-10-2007 

Dinsdag is begonnen met tellen om 7.30 uur. De maïs is nu volledig geoogst achter en voor de telpost 

en we hebben nu een ruim zicht naar alle kanten. De ochtend begon zwaar bewolkt maar het was 

gelukkig niet mistig. De bosranden waren goed zichtbaar. Vrijwel meteen bij aanvang van de telling 
begonnen er groepjes Vinken hoog over te komen. Ook de Graspiepers vlogen aardig. Ze waren niet 

altijd makkelijk te tellen door de vele lokale Veldleeuweriken die nu massaal aanwezig zijn op de 

geoogste maïsvelden. Ook de geluiden die de Leeuweriken produceren kunnen soms verwarrend 

werken. Tot ongeveer 10.00 uur vlogen de Vinken in goede aantallen, daarna viel het bijna stil. Zo 

werden 1136 Vinken en 299  Graspiepers op de lijst bijgeschreven. Vandaag werden Houtduiven 

voor het eerst bij ons in echte groepen gezien. De grootste groep was ongeveer 90 vogels groot. In 
totaal werden vandaag 420 Houtduiven geteld. Op telposten ten oosten van ons liggen de aantallen al 

boven de 10000+. Ook Kramsvogels worden op de oostelijk gelegen telposten nu met goede aantallen 

gezien. Wij moesten het doen met 25 vogels waarvan 24 in één groep. Een adult mannetje Grote Gele 

Kwikstaart kwam zwijgzaam overgevlogen en viel in achter de telpost. Een mannetje en een vrouwtje 

Smelleken konden ook op de lijst worden bijgeschreven. Verder geen roofvogels vandaag. Er werd 

geteld tot 13.00 uur en in totaal werden 2489 vogels geteld verdeeld over 32 soorten. 

10-10-2007 

Vandaag is begonnen met tellen om 7.30 uur. Er hing een lichte mist en de lucht erboven was flink 

heiig. Er stond een lichte zuidoostelijke wind die later op de dag naar het noordoosten draaide. De 

vogels waren door de heiige lucht erg slecht te zien. Vooral in de eerste uren vlogen er met name 
Vinken en Graspiepers. Na 10.00 uur viel de trek vrijwel stil. In totaal konden vandaag 202 

Graspiepers en 638 Vinken geteld worden. Het totaal aantal Graspiepers dit jaar is nu 5327 en voor 

de Vinken staan we op 17024 vogels. Dit zijn geen verkeerde aantallen. De Grote Gele Kwikstaarten 

blijven maar doorkomen en ook vandaag werden 3 vogels genoteerd. We zitten nu al op 42 vogels, dit 

is een ruime verdubbeling van het oude jaarrecord. We zagen vandaag de eerste echte groepjes 
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Kramsvogels, in totaal werden 66 vogels geteld. Verder van de Lijsters nog 1 Merel, 22 Zanglijsters, 

22 Koperwieken en 5 Grote Lijsters. Omstreeks 11.30 zagen we een belletje Buizerden van 7 vogels. 

Dit beloofde meer te gaan worden, zo dachten we in ieder geval. Het bleef daarna, op een enkele 
vogel na, stil. Totdat om 12.05 uur een bel van 31 Buizerden ontdekt werd. In totaal werden vandaag 

98 Buizerden geteld. Hier volgen de uurtotalen: 10 (11-12), 44 (12-13) bel van 31, 8 (13-14), 30 (14-15) 

bel van 20, 4 (15-16) en 2 (16-17). Gerard van Aalst meldde nog een bel van 38 vogels boven zijn 

telpost. We hebben deze vogels door de heiige lucht niet kunnen zien. We denken dat we vandaag wel 
meer Buizerden gemist hebben hierdoor. Ook andere soorten rovers werden vandaag gezien. Een 

volwassen vrouwtje Visarend werd gezien om 15.55 uur. Een volwassen vrouwtje Smelleken om 16.30 

uur. En een late Boomvalk kon worden bijgeschreven. Verder nog 17 Sperwers en een vrouwtje 

Blauwe Kiekendief. Een volwassen Havik kwam aangevlogen en joeg de meer dan 200 lokale Kraaien in 

de lucht. Een niets vermoedende (volwassen) Kraai werd zonder al te veel moeite recht voor onze 

ogen uit de lucht geplukt en beiden belanden op de grond (op de foto heeft de Havik de Kraai nog in 

zijn klauwen). De complete horde Kraaien begon zich op de Havik te storten. De vogel bedacht zich 

snel en liet zijn prooi los om daarna snel te verdwijnen. De achtergebleven Kraai zat nog een tijdje 

beduusd om zich heen te kijken. Een uur later deed de Havik nog een poging. Dit maal iets verder weg 

van de telpost en nu met succes. Hij kon snel met de geslagen Kraai in de bossen verdwijnen.  In 

totaal werden vandaag 2360 vogels geteld verdeeld over 37 soorten. 

11-10-2007 

Donderdag is begonnen met tellen om 8.00 uur. De telling begon met dichte mist, het zicht was 

minder dan 100 meter. Deze mist bleef hardnekkig hangen en pas om 13.00 uur werd het zicht beter. 

Het leek echter alsof de mist hoger was gaan hangen en het was flink heiig. In ieder geval geen 
omstandigheden die uitnodigen voor roofvogeltrek. Deze bleven dan ook beperkt tot 3 Sperwers, 1 

Torenvalk en 4 Buizerden. Voor de tijd van het jaar werden ook niet veel andere vogels geteld. De 

Vinken deden het nog het beste met 676 vogels. Verder valt er niet veel bijzonders te vermelden. Er 

is vandaag geteld tot 16.00 uur en in totaal werden 1434 vogels geteld verdeeld over 29 soorten. 

13-10-2007 

Zaterdag is begonnen met tellen om 7.33 uur. Het was mooi helder weer, en voor de verandering geen 

mist. Er waren wel enkele wolken die het tellen wel iets makkelijker maakte. Vanwege de 

najaarsexcursie naar Schiermonnikoog waren er maar 3 en later 4 tellers aanwezig. Vrijwel vanaf het 
begin was het leuk tellen. Regelmatig kwam er een groepen Koperwieken en kleine groepjes 

Graspiepers over. Ook Vinken en Kepen kwamen door. Er waren veel vogels ter plaatse rond de telpost 

wat het tellen van Veldleeuweriken erg lastig maakten, toch werden er nog 336 Veldleeuweriken 

geteld. Al snel gingen de vogels hoogte maken en werd het tellen moeilijker. De zangertjes die al snel 
hoger gingen werden opgevolgd door leuke aantallen Houtduiven en regelmatig een grote groep 

Kauwen, zo hadden we 1135 Houtduiven en 336 Kauwen. De Rietgorzen en Witte Kwikstaarten waren 

nog niet op, deze kwamen in de volgende aantallen voor 72 respectievelijk 51. Leuk was nog een Grote 

Gele Kwikstaart die mooi overvloog en een nieuw dagrecord Koolmees, hier telden we er 10 van. 

Hoewel het vrijwel perfect rovers wéér was vielen die aantallen tegen. Er konden toch nog 48 

Buizerden genoteerd worden. Vandaag een redelijk goede teldag met een totaal van 3975 vogels 

verdeeld over 41 soorten. 

14-10-2007 

Vandaag is begonnen met tellen om 8.00 uur. De ochtend begon geheel onbewolkt, later op de dag 

kwam er zware bewolking opzetten. De wind draaide van zuidwest naar zuidoostelijke richting. De 
tellingen krijgen nu eindelijk een echt najaar karakter. Er komen nu goede groepen Kauwen, 

Spreeuwen en Houtduiven over. Zo werden 425 Kauwen, 3933 Spreeuwen en 782 Houtduiven geteld. 

Nog steeds Grote Gele Kwikstaarten en vandaag werden er 2 vogels genoteerd. Verder werden 1212 

Vinken, 124 Graspiepers en alweer de zevende Waterpieper van dit seizoen geteld. In totaal werden 

vandaag 7595 vogels geteld verdeeld over 33 soorten. 
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 week 12 (15 okt - 21 okt) 

15-10-2007 

Maandag is begonnen met tellen om 8.33 uur door Wim Gremmen. Het was helder, onbewolkt en er 

stond een zwakke zuidwestelijke wind die later naar het zuidoosten draaide. Er vlogen redelijke 

aantallen vogels maar niet de hoeveelheden die we in oktober gewend zijn. De Vinken aantallen blijven 

achter en vandaag was daarop geen uitzondering. Er werden 679 Vinken geteld, wel leuk waren 108 

Kepen die in kleine groepjes overkwamen. De Mezen trek is flink op gang gekomen en op sommige 

telposten in Nederland worden leuke aantallen geteld. Bij ons heeft dit al geleid tot nieuwe 
dagrecords voor de Koolmees. Vandaag was de Pimpelmees aan de beurt, er werden 22 vogels geteld 

wat goed is voor een nieuw dagrecord. Leukste waarneming van de dag was een Klapekster die even 

kort ter plekke was. In totaal werden vandaag 2868 vogels geteld verdeeld over 35 soorten. 

16-10-2007 

Dinsdag is begonnen met tellen om 08.00 uur. Er was geen bewolking en de wind kwam uit het 

zuidwesten en trok aan tot een stevige bries. Er werden niet veel vogels geteld vandaag. 

Hoogtepuntje was een Grote Gele Kwikstaart. In totaal werden 418 vogels geteld verdeeld over 20 

soorten. 

17-10-2007 

Woensdag begon de teldag om 08.00 uur. Wat omstandigheden betreft was de dag gelijk aan 
gisteren. Ook nu bleven de vogels achterwege en het enigste hoogtepuntje waren 2 Grote Gele 
Kwikstaarten. Er werden in totaal 488 vogels geteld verdeeld over 19 soorten. 

  

18-10-2007 

Er werd begonnen met tellen om 08.00 uur. Gisteren was het jaarlijkse  clubuitje Wadden voor de 

vogelwacht tot zijn einde gekomen en vandaag waren weer enkele trouwe tellers aanwezig op de 

telpost. Helaas hoorde ik daar zelf niet bij omdat mijn complete rechterbeen in het gips zit. De 

vogels moeten dit ook geweten hebben en vandaag werden leuke aantallen gezien op de telpost. De 
Kramsvogels beginnen door te komen en er werden 377 vogels op de lijst bijgeschreven. Alweer een 

nieuw dagrecord voor de Koolmees, het staat nu op 10 vogels. Een groep van 5 Barmsijzen vloog over 

de telpost, dit is een evenaring van het dagrecord. In totaal werden vandaag 2323 vogels geteld 
verdeeld over 28 soorten. 

19-10-2007 

Vrijdag is begonnen met tellen om 8.30 uur. Er was redelijk wat bewolking en de wind, die uit het 

noordwesten kwam, was zwak tot matig. Er hing een echte najaar sfeer rondom de telpost. De 
bosranden beginnen al aardig te verkleuren. Meteen al in de ochtend kwamen groepen Ganzen over de 

telpost, bijna al deze vogels vlogen in westelijke richting. Dit waren met name Grauwe Ganzen. Dit 

bleef de hele dag doorgaan en op het einde van de telling was er een nieuw dagrecord gevestigd voor 

de Grauwe Gans. In totaal werden 2387 vogels geteld, hiermee is het oude record bijna 5 keer over 

de kop gegaan. Het oude record stond op 493 en was van 23-11-04. Hier volgen de uurtotalen: 72 

(8.30-9.00), 54 (9-10), 146 (10-11), 648 (11-12), 385 (12-13), 422 (13-14), 393 (14-15) en 321 (15-16). 
Verder werden nog 128 Kolganzen en 44 Rietganzen geteld. Er werden flinke aantallen Aalscholvers 

(517) geteld, dit is de op één na beste telling voor de Aalscholver. Vanaf 9.00 uur kwamen leuke 

groepen Koperwieken over de telpost. Deze bleven goed vliegen tot ongeveer 13.00 uur, in totaal 

werden 2157 vogels geteld. Ook de Kramsvogels deden het niet verkeerd. Ze kwamen over in leuke 

groepen en er werden 443 vogels geteld. Bijzonder voor de telpost was een groep van 22 Smienten. 

Dit geld ook voor 7 Pijlstaarten die werden opgemerkt tussen de Grauwe Ganzen. Dit zijn beide 

schaarse soorten voor de telpost. De eerste 4 Kleine Zwanen kwamen op grote hoogte over de 

 telpost. Met behulp van foto’s kon zeker worden vastgesteld dat het Kleine Zwanen waren en geen 

Wilde. Een groep van 21 Putters werd gezien, dit is een nieuw dagrecord. Verder leuk om te 
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vermelden zijn 2 onvolwassen vrouwelijke Slechtvalken die werden gezien. In totaal werden vandaag 

9718 vogels geteld verdeeld over 39 soorten. 

20-10-2007 

Zaterdag is begonnen met tellen om 8.15 uur. Bij aankomst op de telpost was de grond witgekleurd 

door de nachtvorst. De lucht was strak blauw en er stond geen wind. Er vlogen wel al wat vogels maar 

ze zaten erg hoog en door de blauwe lucht moeilijk te zien. Vooral in de ochtend werden veel groepen 
Ganzen gezien. De trek van deze vogels verliep in dezelfde richting als gisteren. Vandaag waren de 

Kolganzen duidelijk in de meerderheid. Vaak werden ook gemengde groepen gezien, dit waren meestal 

groepen Grauwe Ganzen met daar tussen enkele Kolganzen. Er werden vandaag 672 Kolganzen, 276 

Grauwe Ganzen en 15 Rietganzen (spec) geteld. Opnieuw Smienten vandaag, er werd een groepje van 

5 vogels gezien. Deze vlogen in gezelschap van 4 Wintertalingen. Door het goede licht konden 2, stille, 

Barmsijzen makkelijk worden gedetermineerd. Na 9.00 uur begonnen er groepen Kauwen door te 

komen. Er werd zelfs een groep van 200 vogels gezien. In totaal werden vandaag 809 Kauwen geteld, 

dit is een nieuw dagrecord! Ook op andere telposten in het land werden veel Kauwen geteld en 

sneuvelde dagrecords. Een Grote Zilverreiger vloog op enige afstand van de telpost voorbij. In de 

middag begonnen er roofvogels door te komen. Er werden vandaag 114 Buizerden geteld, 89 van deze 

vogels kwamen in nog geen kwartier over de telpost. Dit was om ongeveer 14.15 uur. Daarna viel het 

bijna stil en werden niet veel Buizerden meer gezien. Tussen één van de bellen werd een Rode Wouw 

gezien, de derde van het seizoen. Een vrouwtje Blauwe Kiekendief trok op hoogte voorbij en werd 

lastig gevallen door een aantal Kraaien. Ook werden 40 Sperwers geteld, het hoogste dagtotaal voor 

dit seizoen tot nu toe. In totaal werden 6165 vogels geteld verdeeld over 43 soorten.  

21-10-2007 

Zondag werd de trekteldag van de Vogelwacht Uden weer gehouden. Ook nu werden 5 telposten 

bemand. Er is begonnen met tellen om  7.45 uur. De resultaten van de complete telling zijn apart te 

zien onder knop "teldag 2007". Na een half uur begonnen de vogels aardig te vliegen en er moest flink 

gewerkt worden om de aantallen Vinken en Houtduiven te noteren. In totaal werden 1438 Houtduiven 

en 765 Vinken geteld. Een Roodkeelpieper kwam luid roepend over de telpost om 8.25 uur, dit is een 

hele late. Na een paar dagen van afwezigheid konden toch weer Grote Gele Kwikstaarten worden 

genoteerd. In totaal werden 4 vogels geteld, we staan dit seizoen nu op 52 Grote Gele Kwikstaarten. 

3 Maal zoveel als normaal! Een eenzame Kruisbek kwam overgevlogen. Een mannetje Blauwe Kiekendief 

werd opgemerkt vanaf één van de andere telposten. De vogel werd al snel ook bij ons op de post 

gezien. De vogel heeft langere tijd in de omgeving rond gehangen. Tussen 12.00 en 13.00 uur leken de 
Buizerden te beginnen. Er werd een bel van 20 vogels gezien. In dit uur werden 42 vogels geteld, 

daarna werden niet veel Buizerden meer gezien. In totaal werden vandaag 55 Buizerden geteld. Een 

jong vrouwtje Slechtvalk werd genoteerd toen ze overvloog, later werd de vogel terug gezien. Ze had 

een duidelijk zichtbare volle krop. De vogel viel in bij de 3 Vennen en zal daar waarschijnlijk de nacht 
doorbrengen. 3 Grote Zilverreigers vlogen recht over de telpost in zuidelijke richting. Later op de 

middag sloeg een mannetje Sperwer, recht voor de telpost, een Veldleeuwerik. De vogel ging samen 

met de prooi op de akker zitten. Meteen dook mannetje Torenvalk op de Sperwer. Binnen enkele 

ogenblikken liet de Sperwer de geslagen Veldleeuwerik los en vloog weg. De Torenvalk nam de prooi 

over en vloog weg. Tijdens dit spektakel werd door Jan Willem de erwtensoep geserveerd. In totaal 

werden vandaag 3985 vogels geteld verdeeld over 38 soorten. We staan dit seizoen nu op een totaal 

van 125.032 vogels.  

WEEK 13 (22 OKT - 28 OKT) 

22-10-2007 

Maandag is begonnen met tellen om 8.00 uur. De lucht was helder en strak blauw. Bij het begin van de 

telling stond er nog geen wind, later stak een lichte wind op die uit noordoostelijke richting kwam. 

Het was de eerste echte koude dag van het najaar. In het begin van de telling kwam een grote groep 

van ongeveer 1100 Koperwieken recht over de telpost. Dit is de grootste groep Koperwieken die we 

ooit gezien hebben op de telpost. In totaal werden vandaag 1353 Koperwieken geteld. Omstreeks 
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9.15 uur werd een herkenbare tik gehoord, deze werd daarna nog een keer gehoord. Uit de richting 

van de tik kwam een klein vogeltje aangevlogen. De vogel had ongeveer de grootte van een Pimpelmees. 

Er was duidelijke streping te zien op bovenkleed en de vleugel had lichte vleugelstrepen. De vlucht 
was haperig. Het was snel duidelijk dat het hier om de eerste DWERGGORS van de telpost ging. De 

vogel streek neer in een bietenveldje, Mignon heeft nog naar de vogel gezocht maar kon hem niet 

terug vinden. Waarschijnlijk zit de vogel er nog en hopelijk kunnen we nog foto’s maken. Er werden 

vandaag rovers verwacht en deze voorspelling is uitgekomen. De Buizerden begonnen al door te komen 

vanaf 9.00 uur. Beste uur was tussen 12.00 en 13.00 uur met een bel van 62 vogels met daartussen 
een Rode Wouw. Dit zijn de uurtotalen: 1 (8-9), 11 (9-11), 48 (11-12), 77 (12-13), 35 (13-14), 28 (14-

15), 21 (15-16) en 2 (16-17). Er werden in totaal 223 Buizerden geteld, dit is de op één na beste 

telling voor de telpost van de Buizerd. Ook de Sperwers deden het goed en er werden 29 vogels 

geteld. Een vrouwtje Blauwe Kiekendief kwam hoog overgevlogen. Verder was er de hele dag actie van 

de aanwezige Sperwers en Haviken die jacht maakten op de vele vogels die rondom de telpost 

aanwezig zijn. In totaal werden vandaag 5439 vogels geteld verdeeld over 29 soorten. 

23-10-2007 

Vandaag is begonnen met tellen om 08.00 uur. De telpost lag er in het wit bij, het had flink gevroren. 

Er stond een lichte noordoostelijke wind die later op de dag in kracht toenam. In de ochtend vlogen 

er redelijk wat Spreeuwen en Houtduiven. Echter niet de aantallen die bij de tijd van het jaar horen. 

Er werden ook niet veel Ganzen gezien. Wel leuk was een V-tje van 25 Toendrarietganzen waartussen 

2 Taigarietganzen zaten. Omdat de vogels bij elkaar vlogen was het niet moeilijk te zien dat het 

Taiga’s waren. Dit is overigens een nieuwe soort voor de telpost. De vinken lijken op te zijn en 

vandaag werden er maar 42 geteld. Ook geen echte Buizerd trek, er werden 56 vogels geteld. De 

meeste Buizerden kwamen solitair overgevlogen. Een volwassen mannetje Slechtvalk kwam korte tijd 

de telpost vermaken met 3 pogingen om een prooi te pakken. Helaas voor hem lukte dat niet en hij 

verdween in zuidwestelijke richting. 2 Vrouwtjes Blauwe Kiekendief werden nog gezien, het ging hier 

duidelijk om 2 verschillende vogels. Een Grote Zilverreiger vloog in oostelijke richting over de 

telpost. Omstreeks 14.45 uur zag Carel vd Sanden een biddende roofvogel achter de telpost. Zijn 

eerste reactie was: Wat is dat???!! De vogel was “vlinderend” aan het bidden waarbij hij vaak van 

positie veranderde. De vlucht van de vogel deed ook vlinder-vleermuis achtig aan. Mijn eerste reactie 
was dat het hier om een Grijze Wouw moest gaan. Gezien de grote zeldzaamheid van deze vogel 

moesten wel meer kenmerken gezien worden. Na de vogel kort met de telscoop bekeken te hebben 
dacht ik op dat moment echt met een Grijze Wouw te maken te hebben. Eerder in de ochtend was een 

vermoedelijke Grijze Wouw bij de IJmeeerdijk gezien, hierdoor werd het gevoel wel versterkt. De 

camera werd ter hand genomen en er werden zoveel mogelijk foto’s gemaakt. De vogel verdween na 

ongeveer 5 minuten achter de boerderij links achter de telpost. Op dat moment waren we eigenlijk 
toch wel overtuigd dat het hier om een Grijze Wouw moest gaan. De foto’s zouden uitsluitsel moeten 

geven. Eénmaal thuis aangekomen zijn de foto’s meteen op de computer gezet en konden ze bekeken 

worden. Bij de eerste blik begonnen al twijfels te komen. De staart klopte niet en er waren geen 
zwarte vleugelpunten te zien. Op de foto’s lijkt de vogel veel op een Sperwer of Havik. Dit klopt 

echter niet met het gedrag van de vogel. De foto’s zijn opgestuurd naar de experts en we wachten de 

resultaten af. In totaal werden vandaag 2487 vogels geteld verdeeld over 31 soorten.  

24-10-2007 

Woensdag is begonnen met tellen om 8.00 uur. Het was zwaar bewolkt en er stond een stevige wind 

die uit het noordoosten kwam. De wind trok later op de dag aan naar matig tot krachtig. Na 12.00 uur 

trok het iets open en werden er stapelwolken gevormd. De vogels lijken op te zijn, er zijn vandaag 
maar 29 Vinken geteld. Normaal moeten toch in  ieder geval aantallen boven de 100 geteld worden. 

Ook de andere vogels inclusief Ganzen, Spreeuwen en Houtduiven werden niet of nauwelijks gezien. 

Hoogtepuntje was een Grote Gele Kwikstaart die in noordelijke richting over de telpost vloog. Dit is 

waarschijnlijk een vogel die zijn standplaats in Nederland heeft. Deze vogels vliegen naar 

noordelijker gelegen oorden om te overwinteren. Met het opentrekken van de lucht in de middag 

werden nog wel Buizerden verwacht, ook dit mocht niet gebeuren en er werden maar 7 Buizerden 

geteld. In totaal werden vandaag 136 vogels geteld verdeeld over 18 soorten.  
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26-10-2007 

Gisteren is niet geteld. Vandaag was de telpost weer bezet om 8.00 uur. Er heerst een ongekende 

rust rondom de telpost. Zowel aan de grond als in de lucht zijn niet veel vogels te zien. Een vrouwtje 
Blauwe Kiekendief was het enige wat de moeite waard was. Er is geteld tot 11.30 uur en er werden in 

totaal 153 vogels geteld verdeeld over 10 soorten.  

27-10-2007 

Vandaag is begonnen met tellen om 8.00 uur. Ook vandaag bleef het stil. Er valt zelfs niets bijzonders 
te vermelden. In totaal werden 143 vogels geteld verdeeld over 17 soorten.  

28-10-2007 

Vannacht is de klok een uur achteruit gezet. We waren dus een uur eerder aanwezig op de telpost. 

Om 7.00 uur ving de telling aan. De vogels waren hier niet van onder de indruk en ook vandaag bleef 

het rustig. Hoogtepuntje waren 5 Kleine Zwanen die in zuidelijke richting overvlogen en een 

Waterpieper. Een jonge Havik zorgde wel voor wat spektakel. De vogel achtervolgde een jonge 

Houtduif en kwam van achter de telpost voor ons uitgevlogen. De Houtduif werd enkele malen geraakt 

en uit zijn balans gebracht. Op ongeveer 50 meter afstand, recht boven de weg, werd de Duif 

gegrepen. De Havik viel op ongeveer 50 meter afstand voor ons neer met de Duif in zijn klauwen. 

Meteen kwamen de Kraaien in actie en tot onze verbazing liet de Havik de Duif los en vloog weg. De 

Kraaien pikten meteen op de Duif in maar lieten hem later met rust. We hebben de Duif maar uit zijn 

lijden verlost. Hierbij was duidelijk te zien dat de Duif een soort van tumor bij zijn oog had en 

daarom waarschijnlijk geen kans heeft gehad. Verder werden vandaag 55 vogels geteld verdeeld over 
15 soorten. 

WEEK 14 (29 OKT - 4 NOV) 

  

30-10-2007 

Gisteren is vanwege de hele dag regen niet geteld. Vandaag werd de draad weer opgepakt, er is 

begonnen met tellen om 09.00 uur. Bij aankomst op de telpost waren 2 bulldozers bezig de sloten te 
ontdoen van de begroeiing. Er vlogen redelijke aantallen vogels. De Spreeuwen waren in de 

meerderheid en er werden vandaag 1995 vogels geteld. Ook de Vinken zijn terug van weggeweest. In 

totaal werden 1321 Vinken geteld. Ook een aantal groepjes Kepen werden gezien, opgeteld waren dit 

92 vogels. Een vrouwtje Blauwe Kiekendief kwam op redelijke hoogte over de telpost. Er vlogen 

opvallend veel Sperwers vandaag. In totaal werden 24 Sperwers geteld, omdat ze laag door de 

bosranden vlogen denken we dat we er wel een paar gemist zullen hebben. Verder was het eindelijk 

weer eens een dag met aantallen. Er werd tot 13.00 uur geteld en in totaal werden 4950 vogels geteld 

verdeeld over 28 soorten.  

31-10-2007 

Woensdag is begonnen met tellen om 07.15 uur. Meteen bij aankomst vlogen er al flink wat vogels. 

Gelukkig waren ook Wim Gremmen en Wil Verbossen snel present en kon de telling echt beginnen. Er 
vlogen leuke groepen Houtduiven en Vinken. De Houtduiven bleven goed vliegen tot ongeveer 9.00 uur, 

daarna werd het minder. In totaal werden 5107 Houtduiven geteld. Omstreeks 7.45 uur kwam een 

breed front Spreeuwen over de telpost. Het eind van dit front kon niet worden gezien. Een schatting 

kwam uit op 2500 vogels, in totaal werden vandaag 3916 Spreeuwen geteld. Later op de ochtend 

begonnen er groepen Kepen te vliegen. De groepjes bestonden uit 30 tot 60 vogels. Zo werden 1285 

Kepen geteld, de op één na beste telling voor de telpost. Zoals gezegd vlogen er ook veel Vinken, er 

konden uiteindelijk 2949 vogels op de lijst worden bijgeschreven. Er konden 2 nieuwe dagrecords in 
de boeken worden bijgeschreven: 15 Koolmezen en 53 Sijzen. Om 13.00 uur werd een bel van 25 

Buizerden gezien. Verder werden alleen solitaire vogels geteld totdat een aantal werd bereikt van 38 

Buizerden. Ook werden nog 16 Sperwers geteld. Om 12.00 uur kwam een forse Valk richting de 

telpost gevlogen. Door de grootte werd niet aan een Slechtvalk gedacht. Er werden goede foto’s 
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gemaakt en met behulp van deze foto’s kon worden vastgesteld dat dit toch een juveniele vrouwelijke 
Slechtvalk was. In totaal werden vandaag 15258 vogels geteld verdeeld over 34 soorten. 

Oktober is voorbij en er is nog maar 1 maand te gaan. Oktober werd in het begin gekenmerkt door 

vooral veel mist. Hierdoor vielen de aantallen vogels, die geteld konden worden, tegen. In de eerste 

week zijn er dagen geweest dat de vogels goed vlogen maar door de mist werden zij niet gezien. Later 

in de maand hadden we last van een helder blauwe lucht en omstandigheden waardoor de vogels erg 

hoog zaten. Ook nu werden veel vogels niet gezien. Toch zijn er mooie momenten geweest. Op 19 
oktober werd een prachtige trek waargenomen van Grauwe Ganzen. Alle vogels zaten op ongeveer een 

kilometer hoogte en vlogen zonder uitzondering in westelijke richting. Dit leidde tot een nieuw 
dagrecord van maar liefst 2387 Grauwe Ganzen (heel bijzonder en ik denk dat we dit niet snel 

opnieuw zullen meemaken). Op 22 oktober werd de op één na beste telling voor de Buizerd (223) 

genoteerd. De maand was verder goed voor in totaal 1040 Buizerden!! Op sommige dagen konden we 

de roofvogels nauwelijks zien vanwege de omstandigheden, blauwe lucht, heiig enz. We hadden er 
anders zeker meer geteld. Een Dwerggors werd waargenomen op 22 oktober en was een nieuwe 

telpost soort. Ik denk dat dit zelfs een nieuwe soort voor de Maashorst is. We zitten nu op een 

totaal van 153.656 vogels dit seizoen. Het aantal van vorig jaar (216.226) zal waarschijnlijk niet 

gehaald gaan worden. Wel is nu al zeker dat dit het op één na beste seizoen wordt wat betreft de 
aantallen. Hieronder volgen nog wat extra gegevens. 

01-11-2007 

Vandaag is begonnen met tellen om 07.15 uur. Het was zwaar bewolkt en het zicht was matig. In 
tegenstelling tot gisteren vlogen er niet veel vogels. Wel werden af en toe Sijzen gehoord die 

waarschijnlijk erg hoog zaten omdat ze niet gezien werden. Tegen 8.00 uur begon er wat meer 

beweging in te komen. Er kwamen groepjes Vinken over en af en toe een groepje Kepen. In totaal 

werden 450 Vinken en 54 Kepen geteld. De Sijzen bleven goed vliegen en soms konden groepjes 

ontdekt worden. Zo werden 74 vogels genoteerd, dit is goed voor een nieuw dagrecord. Ook op andere 
telposten in Nederland worden veel Sijzen geteld en sneuvelen dagrecords. Een groep van 50 

Groenlingen (grootste groep ooit gezien op de telpost) werd gezien toen zij in zuidwestelijke richting 

over de telpost vlogen. Hier bleef het niet bij en er werden meer Groenlingen gezien. Dit resulteerde 

in een aantal van 71 Groenlingen en het tweede nieuwe dagrecord van vandaag. Een groep van 22 

Pimpelmezen vloog op redelijke hoogte voorbij de telpost. Ook werd nog een solitaire Pimpelmees 

gezien. Dit is het derde nieuwe dagrecord van vandaag. Tegen 11.40 uur werd een groep van 69 

Goudplevieren gezien. Naar mijn weten de grootste groep ooit op de telpost. Vroeger in de ochtend 

werd een enkele Goudplevier gezien. Ook dit is een nieuw dagrecord en het vierde van vandaag. Het 

oude dagrecord dateerde al vanaf 22-9-2002, het stond op 69 vogels. Leuk was een Goudhaantje wat 

op hoogte over de telpost kwam, de tweede van dit jaar. De Spreeuwen waren wederom in de 

meerderheid en er werden 1141 vogels geteld. In totaal werden vandaag 2491 vogels geteld verdeeld 
over 26 soorten. 

02-11-2007 

Vandaag is begonnen met tellen om 7.15 uur. Bij aankomst op de telpost waren de bosranden vanwege 

mist niet te zien. Vanaf 8.00 uur begon het te motregenen en het werd tijdens de telling niet meer 

droog. Om 10.00 stond de stand op 97 vogels verdeeld over 11 soorten.  

03-11-2007 

Vandaag is begonnen met tellen om 7.15 uur. Het was zwaar bewolkt maar later op de ochtend begon 

het iets open te trekken. Er stond een zwakke wind die uit noordwestelijke richting kwam. Er zat een 
beetje trek in de lucht, in ieder geval meer dan gisteren. Er kwamen een aantal groepen Kramsvogels 

over en in totaal werden er 209 geteld. Een Goudplevier werd vroeg in de ochtend gehoord, later 

werden nog 3 vogels meer gezien. In totaal werden dit seizoen tot nu toe 161 Goudplevieren geteld. 

Nooit eerder werden zoveel Goudplevieren op de telpost gezien. Het beste jaar tot nu toe was 2002 

met 101 Goudplevieren. Er vlogen ook wat groepjes Vinken, er konden 177 vogels aan de lijst worden 

toegevoegd. Leukste van vandaag waren 3 Kleine Zwanen die op mooie afstand van de telpost in 
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noordoostelijke richting voorbij trokken. In totaal werden vandaag 1432 vogels geteld verdeeld over 
29 soorten. 

04-11-2007 

Er is begonnen met tellen vandaag om 7.15 uur. In het eerste half uur vloog er nog niet veel, 
dit zou echter snel veranderden. Er werd geteld vandaag met een flink wolkendek. De 

bewolking zat wel lekker hoog dus de omstandigheden voor Ganzen waren goed. Er stond een 
zwakke wind die uit noordwestelijke richting kwam. Zoals gezegd waren de omstandigheden 
voor Ganzen niet verkeerd en al snel werden de eerste lijntjes Kolganzen gezien. Dit bleef 

doorgaan tot 11.00 uur daarna werden de aantallen minder. Er werden vandaag 1781 
Kolganzen geteld, dit is goed voor een nieuw dagrecord. 80% van deze Kolganzen vlogen hoog 
en in zuidwestelijke richting. Het leek wel een beetje op de Grauwe Ganzen dag van 19 
oktober. Hier volgen de uurtotalen: 320 (7-8), 633 (8-9), 647 (9-10), 125 (10-11) en 56 (11-
12). Ook werden nog 279 Grauwe Ganzen en 36 Rietganzen geteld. In het eerste half uur 
werden veel groepen Houtduiven gezien die in noordelijke richting vlogen, in totaal werden 

zo 401 vogels geteld. Daarna leek de trek om te keren en werden 849 Houtduiven geteld die 
in zuidelijke richting vlogen. Een mannetje Blauwe Kiekendief vloog over de bosrand in 
zuidwestelijke richting om 10.30 uur. Er werden leuke aantallen lijsters gezien, in totaal 

werden 538 Kramsvogels, 454 Koperwieken, 1 Grote Lijster en 1 Merel geteld. Het 
dagrecord voor de Sijs moest er weer aan geloven, dit is de derde keer dit jaar. Vandaag 
werden 119 Sijzen geteld! De aantallen Vinken worden minder, vandaag werden 500 Vinken 

en 257 Kepen op de lijst bijgeschreven. Een Klapekster werd opgemerkt boven de linker 
bosrand door Teun van Kessel. De vogel bleef korte tijd ter plaatse voordat hij verdween. 
Boven dezelfde bosrand werd ook een Appelvink gezien, dit is pas de tweede Appelvink voor 
de telpost. Er zit een grote groep Kraaien rondom de telpost. Het gedrag van deze Kraaien 
werd deze week in de gaten gehouden. Het viel op dat bij zonsopkomst de Kraaien zich 
verzamelen op het geploegde veld achter de telpost. De Kraaien komen uit alle hoeken van 
de Maashorst aangevlogen. Het zijn er meestal tussen de 180 en 200. Binnen een uur zijn al 
deze vogels aanwezig op de akker. Dit duurt ongeveer een half uur daarna verdwijnen ze 
weer in willekeurige richtingen. Het lijkt wel of ze een soort van ochtend gebed houden. Het 

gaat haast onopgemerkt en is bijzonder om te zien. In totaal werden vandaag 7303 vogels 
geteld verdeeld over 34 soorten. 

 

 week 15 (5 nov - 11 nov) 

05-11-2007 

Maandag is begonnen met tellen om 7.30 uur door Wim Gremmen. De vogels vlogen redelijk en Wim 

had in zijn eentje voldoende te doen om alle vogels op de lijst te krijgen. Er kwamen groepen 
Houtduiven door en er konden 697 vogels genoteerd worden. Op andere telposten in Nederland 

werden veel Lijsters geteld. Bij ons ging het wat bescheidener, er werden 127 Kramsvogels, 24 

Koperwieken en 1 Merel geteld. Eindelijk weer eens wat Veldleeuweriken vandaag, er konden 227 

vogels worden genoteerd. Verder werden nog 246 Vinken en 146 Kepen geteld. Ook de Kepen vlogen 

op andere telposten erg goed, op één telpost werden zelfs bijna 10.000 Kepen geteld! In totaal telde 

Wim vandaag 2168 vogels verdeeld over 28 soorten. 
In de middag is nog een paar uur geteld. Via internet was te zien dat er goede aantallen Kraanvogels 

over Nederland vlogen. We hebben, tevergeefs, geprobeerd er een paar mee te pikken. Wel werden 
nog Kranen gezien in Veghel (25) en bij Bedaf (2). Toch was de telling niet helemaal voor niets. Zo 

werden nog 140 Koperwieken geteld en 400 Spreeuwen. 2 Groepen Groenlingen van 55 en 40 stuks 

vlogen rechts voorbij de telpost. In de ochtend werden ook al 32 Groenlingen geteld. Hiermee is een 
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nieuw dagrecord gevestigd van 127 Groenlingen! Het is de tweede keer dit jaar dat het dagrecord 
voor de Groenling wordt gebroken. In totaal werden 784 vogels geteld verdeeld over 13 soorten. 

06-11-2007 

Dinsdag is begonnen met tellen om 8.00 uur. Bij aanvang van de telling was het nog onbewolkt maar al 

vrijsnel nam de bewolking toe tot een dik wolkendek. De wind kwam uit het noordwesten en nam toe 
tot een windkracht 5. De Kleine Zwanen beginnen nu ook echt in het zuiden te verschijnen en vandaag 

werden 5 vogels gezien. Tot nu toe werden 17 Kleine Zwanen geteld dit seizoen. Er blijven nog 

steeds groepjes Houtduiven overkomen en vandaag werden 784 vogels geteld. De zangvogels lijken op 

te raken en ook vandaag werden niet veel Vinken (44) en Kepen (20) geteld. Verder werden nog 2 

Groenlingen, 7 Sijzen en 1 Rietgors genoteerd. Dit geld ook voor de rovers, we hebben al een week 

geen Buizerd meer op trek gezien. Wel konden vandaag 5 Sperwers genoteerd worden. 2 vrouwtjes 

Blauwe Kiekendieven verbleven kort op de telpost, dit waren 2 verschillende vogels. Om 10.37 uur 

kwam een groep van 40 Spreeuwen over de telpost. Eén van deze vogels was compleet wit, dit was 

waarschijnlijk een albino. Er is doorgeteld tot 14.00 uur omdat er stiekem nog een paar Kraanvogels 

verwacht werden. De harde wind heeft ze waarschijnlijk aan de grond gehouden of ze zijn gisteren 
allemaal vertrokken. In totaal werden vandaag 1763 vogels geteld verdeeld over 26 soorten. 

08-11-2007 

Gisteren is niet geteld vanwege slecht wéér. Vandaag is de telling begonnen op 8.30 uur. Ook nu was 

het geen al te best wéér maar er werd toch een poging ondernomen. Aan de kust staat een zware 

storm en ook voor de komende dagen ziet het er niet best uit. Vandaag werden niet veel vogels 
gezien. In 3 uur tijd werden 390 vogels geteld verdeeld over 10 soorten. De Spreeuwen waren in de 

meerderheid met 153 exemplaren. Ter plaatse zaten 2 vrouwtjes Blauwe Kiekendief. Verder valt er 

niet bijzonders te melden.  

09-11-2007 

Vrijdag stormde het flink. Gerard van Aalst meldde om 10.00 uur een Middelste Jager vanaf zijn 

telpost. Daarom werd besloten toch maar een paar uur te gaan tellen. Om 12.00 arriveerde ik op de 

telpost. Zoals gezegd stond er een flinke wind en af en toe regende het afgewisseld met zonneschijn. 
Vrijwel in het eerste kwartier werden 3 Sperwers gezien die, weliswaar met moeite, in 

zuidwestelijke richting vlogen. Daarna werd een mannetje Smelleken opgemerkt in de grote eik 

tegenover de telpost. Tijdens het pakken van de camera verdween deze vogel en werd niet meer 
terug gezien. Omstreeks 12.30 hoorde ik achter me de alarmroep van 2 Kraaien. Vrijwel meteen zag 

ik rechts boven de weg, op nog geen 100 meter afstand, een grote roofvogel hangen. Het was meteen 
duidelijk dat dit een Arend moest zijn. De vogel vloog redelijk snel voor me uit en ik kon zien dat dit 

een ZEEAREND was. De vogel besloot halverwege de akker te draaien. Tijdens dit draaien konden er 

prachtige foto’s gemaakt worden. De Zeearend heeft nog ongeveer 10 minuten boven de 3 Vennen 

gehangen. Daarbij werd hij flink gehinderd door de lokale Buizerden. Uiteindelijk verdween de vogel 

in noordoostelijke richting. Dit is de derde Zeearend van de telpost. Er is nog geteld tot 15.00 uur 

maar er werd verder niet veel bijzonders meer gezien. 

10-11-2007 

Wim Gremmen heeft zaterdag de telpost alleen bemand. Hij begon om 11.00 uur te tellen. Wederom 

stormachtig wéér met af en toe regen. De enige vogels die met regelmaat overkwamen waren 
Houtduiven. Er konden 290 vogels genoteerd worden. Verder had Wim 4 Kleine Zwanen. Hij heeft 

nog geteld tot 15.00 uur en telde 487 vogels verdeeld over 12 soorten. 

11-11-2007 

Zondag is begonnen met tellen om 10.00 uur. Ook nu weer stormachting met veel buien. Een mannetje 
Blauwe Kiekendief werd waargenomen om 11.40 uur. Er werden 89 Kolganzen en 130 Grauwe Ganzen 

geteld. Verder bleef het erg rustig. Er is nog geteld tot 14.00 uur, in totaal werden 385 vogels 
genoteerd verdeeld over 14 soorten. 
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 WEEK 16 (12 NOV - 18 NOV) 

12-11-2007 

Maandag is begonnen met tellen om 8.00 uur. Het was vrijwel onbewolkt en er stond een matige 

noordwesten wind. Het werd een leuke telling voor de maand november met leuke aantallen vogels. De 
Houtduiven vlogen goed en er werden 2354 vogels op de lijst bijgeschreven. De Ganzen maakten 

gebruik van het goede wéér en er zijn leuke aantallen geteld: 120 Rietganzen (spec), 124 Kolganzen 

en 241 Grauwe Ganzen. Verder werden nog 11 Kleine Zwanen en 1 Knobbelzwaan gezien. Er vlogen 

flinke aantallen Stormmeeuwen, in totaal werden 87 vogels geteld. Dit is tevens een nieuw dagrecord. 

Er werden vandaag 4 Buizerden gezien die al flappend richting het zuiden vlogen. Naast 2 Sperwers 

werden vandaag geen roofvogels meer gezien. Om 11.08 werd boven de linker bosrand een Middelste 

Jager waargenomen. De vogel vloog in gezelschap van enkele Kraaien. De Middelste Jager vloog weg 

in de richting van de Hofmans Plassen. Er is later nog gezocht naar de vogel maar zonder succes. Dit 
is de eerste waarneming van een Middelste Jager voor onze telpost. Gerard van Aalst had vorige 

week vrijdag ook een Middelste Jager op zijn telpost. Ondanks de goede omstandigheden werden 

niet veel zangvogels gezien. Er konden 103 Vinken, 17 Kepen, 9 Kneuen en 2 Rietgorzen genoteerd 

worden. Verder nog 182 Kramsvogels, 135 Kauwen en 2 Roeken. Er is geteld tot 14.00 uur en in 

totaal werden 3552 vogels geteld verdeeld over 26 soorten.  

13-11-2007 

Dinsdag is begonnen met tellen om 7.50 uur door Wim Gremmen. Het was bewolkt en er stond een 

matige wind die uit het noordwesten kwam. Meteen bij aanvang van de telling vlogen er al flinke 
aantallen Houtduiven. De meeste vogels vlogen in noordoostelijke richting, zo werden 4028 

Houtduiven geteld. Daarnaast werden nog 555 Houtduiven geteld die in zuidwestelijke richting 

vlogen. Wederom Kleine Zwanen, er werd een groep van 10 vogels gezien. Het seizoen totaal staat nu 

op 42 Kleine Zwanen. Een groepje van 5 Goudplevieren werd waargenomen. Nog steeds geen 

aantallen Kieviten, vandaag werden 6 vogels geteld. Door de aantallen Houtduiven werd het een telling 

met een goed aantal voor november. In totaal werden 5187 vogels geteld verdeeld over 21 soorten. 
We zijn vandaag de 180.000 vogels gepasseerd voor het seizoen 2007. 

14-11-2007 

Woensdag is begonnen met tellen om 8.00 uur. Bij aanvang van de telling was het onbewolkt, later 

werd het half bewolkt. De wind kwam uit het noordwesten en was matig. Ook vandaag vlogen er flinke 
aantallen Houtduiven, vrijwel alle vogels vlogen in zuidoostelijke richting. In totaal werden 3602 

Houtduiven geteld. Er vlogen goede aantallen Kokmeeuwen en op het eind van de telling stond de 

teller op 159 vogels. Dit is voor de Brobbelbies een hoog aantal het dagrecord staat op 179. Verder 
werden nog 21 Stormmeeuwen geteld. Ook weer Kleine Zwanen vandaag, er werden 5 vogels op de 

lijst bijgeschreven. Verder vlogen er alleen redelijke aantallen Ganzen: 87 Rietganzen, 164 

Kolganzen en 54 Grauwe Ganzen. In totaal werden vandaag 4224 vogels geteld verdeeld over 18 

soorten.  

15-11-2007 

Donderdag is begonnen met tellen om 7.50 uur. Bij aankomst op de telpost vroor het 4 graden. De 

lucht was strak blauw en er stond geen wind. Later op de dag stak een lichte wind op die uit 

noordoostelijke richting kwam, ook nam de bewolking toe. Meteen in het begin van de telling vlogen er 

goede aantallen Houtduiven, er werd zelfs een groep van 500 exemplaren gezien. Na ongeveer 9.30 

uur was dit afgelopen. In totaal werden 1704 Houtduiven geteld. In de ochtend werden grote 

groepen Meeuwen gezien die over de telpost trokken. In totaal werden 277 Kokmeeuwen, 5 

Zilvermeeuwen en 50 Stormmeeuwen geteld. Voor de Kokmeeuwen is dit een nieuw dagrecord. Ook 

rondom de telpost verbleven vandaag enorme aantallen Meeuwen. Op een veld rechts van de telpost is 

iets uitgestrooid waar de Meeuwen waarschijnlijk van houden. Een schatting leverde 700 Kok- en 

200 Stormmeeuwen op. Ongekende aantallen voor de telpost waar Meeuwen niet algemeen zijn, zeker 

niet ter plaatse. Vooral in de ochtend werden regelmatig groepjes Kramsvogels gezien die in 

zuidwestelijke richting over de telpost vlogen. Zo konden 288 vogels genoteerd worden. Ook werden 
in de ochtend redelijke aantallen Ganzen gezien. In totaal werden 106 Rietganzen, 393 Kolganzen en 
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107 Grauwe Ganzen geteld. Om 11.05 werd een belletje van 9 Buizerden gezien. De vogels hadden 

moeite om thermiek te vinden en het duurde zeker een half uur voordat ze verdwenen waren. Daarna 
werden nog solitaire Buizerden gezien die duidelijk op trek waren. In totaal werden 22 Buizerden 

geteld, geen verkeerd aantal voor de tijd van het jaar. Opnieuw Kleine Zwanen vandaag, er werden 3 

groepjes gezien. Eén van de groepjes leek te landen op het veldje met de Meeuwen. Het veldje bleek 

echter niet goed genoeg en de vogels vlogen door. In totaal werden 24 Kleine Zwanen geteld, de 

groepjes bestonden uit 11-7 en 6 vogels. Er is de hele middag doorgeteld met de hoop op Kraanvogels. 

Ondanks dat de omstandigheden ideaal waren werden geen Kranen gezien. De telling werd gestaakt 

om 16.30 uur, in totaal werden 3592 vogels geteld verdeeld over 30 soorten. Vandaag werd een nieuw 
uren record neergezet. We zijn de 700 uur gepasseerd, nooit eerder werden meer dan 700 uur 

geteld in een seizoen!! 

16-11-2007 

Vrijdag is begonnen met tellen om 8.00 uur. Het werd een korte telling die maar tot 10.00 uur duurde, 
de kou werd Wim Gremmen teveel. In deze 2 uurtjes werden nog veel vogels geteld. Maar liefst 3707 

houtduiven werden gezien, daarvan vlogen 3411 Houtduiven in noordelijke richting. De Kleine Zwanen 

vliegen goed deze week en ook vandaag was daarop geen uitzondering. Er konden weer 7 vogels aan de 

lijst worden toegevoegd. Wim telde in totaal 3932 vogels verdeeld over 14 soorten. We zijn de 

190.000 vogels gepasseerd vandaag. We zitten nu op 191796 vogels, in theorie kunnen we de 200.000 
nog halen! 

17-11-2007 

Er is begonnen met tellen om 7.45 uur. Meteen bij aankomst vlogen er al grote aantallen Houtduiven. 

Dit bleef doorgaan tot ongeveer 9.00 uur, daarna viel het stil. In deze korte tijd werden 5591 

Houtduiven geteld, 4288 Houtduiven vlogen in noordelijke richting de rest in zuidelijke richting. 

Verder werden vandaag niet veel vogels gezien. Er is gestopt met tellen om 10.00 uur. In totaal 

werden 5725 vogels geteld verdeeld over 12 soorten. Met nog een week te tellen zitten we nu op 

197.521 vogels. Het moet mogelijk zijn om de 200.000 nog te halen. (zondag is niet geteld vanwege de 
excursie Zeeland) 

LET OP!! Volgende week is alweer de laatste dag van het telseizoen. Het seizoen wordt ook nu weer 

op de gebruikelijke wijze afgesloten. Zorg dat je erbij bent!!  

 

 week 17 (19 nov - 25 nov) 

20-11-2007 

Dinsdag is begonnen met tellen om 10.00 uur. Het was in de ochtend te koud voor Wim Gremmen 

daarom is hij wat later begonnen. Wim telde 131 vogels verdeeld over 10 soorten. Er valt verder niet 

veel bijzonders te vermelden. 

22-11-2007 

Wil Verbossen is begonnen met tellen om 8.15 uur. Vooral in de vroege ochtend werden veel 
houtduiven geteld die in noordelijke richting trokken. In totaal werden 1810 Houtduiven richting 

noord en 543 Houtduiven richting zuid geteld. Verder werden nog 9 Kleine Zwanen gezien. Er werden 

in totaal 2431 vogels geteld verdeeld over 11 soorten. We zijn vandaag de 200.000 vogels 
gepasseerd!! 

24-11-2007 

Er is begonnen met tellen om 8.00 uur. Een mannetje Blauwe Kiekendief werd gezien meteen bij 

aanvang van de telling.  Ook vandaag veel Houtduiven in noordelijke richting. In totaal werden 2172 

Houtduiven geteld waarvan 1108 vogels in noordelijke richting vlogen. Een Barmsijs werd hoog boven 

de telpost gehoord. Een Grote Gele Kwikstaart vloog strak richting zuid. In totaal werden 2436 

vogels geteld verdeeld over 20 soorten. 
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25-11-2007 

Een goede opkomst voor de laatste teldag van het telseizoen 2007. Het zal wel door de erwtensoep 
en Schrobbeler komen. Ook vlogen er nog leuke aantallen vogels. Wederom veel Houtduiven in 

noordelijke richting (1865). In totaal werden 2351 Houtduiven geteld. 4 Kleine Zwanen vlogen recht 

voor de telpost voorbij. Een leuk aantal van 18 Goudplevieren kon worden bijgeschreven. In totaal 

werden 2531 vogels geteld verdeeld over 20 soorten. 

November is niet verkeerd geweest. Het wéér hielp mee en daardoor zijn er veel uren geteld. De 

meeste ooit in een november maand. Ook hebben we het hoogste aantal vogels voor november kunnen 

noteren. Dit kwam dankzij de vele Houtduiven die geteld werden. De Houtduiven staan dit seizoen 

zelfs op de eerste plaats! Hieronder nog wat gegevens. 

Het telseizoen van 2007 is bijzonder geslaagd. Nooit eerder werden zoveel soorten (127) gezien. We 

hebben 15 nieuwe soorten aan de lijst kunnen toevoegen. Tevens zijn er 49 nieuwe dagrecords 

genoteerd. Het aantal teluren is weer gestegen ten opzichte  van de voorgaande jaren. Hulde aan de 

tellers. Volgend jaar hebben we speciale plannen met het telseizoen vanwege het 25 jarige bestaan 

van de Vogelwacht Uden. Hierover komt spoedig meer.  
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KNMI maandoverzichten (van www.knmi.nl) najaar 2007 
 

Augustus 2007: Vrijwel normale temperatuur en hoeveelheid zonneschijn, aan de droge 

kant 

Augustus was dit jaar de beste zomermaand. In een groot deel van het land was het vrij 

droog, het aantal zonuren was normaal en de gemiddelde temperatuur in De Bilt week met 
17,1 °C maar weinig af van het langjarig gemiddelde van 17,2 °C.  

Onder invloed van een hogedrukgebied was het aan het begin van de maand aangenaam 
zomerweer waarbij het op 5 en 6 augustus zelfs lokaal tropisch werd (maximumtemperatuur 
30,0 °C of hoger). Daarna volgde een lang wisselvallig tijdvak met meest normale 

temperaturen voor de tijd van het jaar. Naar het einde van de maand stabiliseerde het weer 
onder invloed van een hogedrukgebied ten westen van ons. Met een noordwestelijke stroming 
was het toen wat te koel voor de tijd van het jaar. 
Met gemiddeld over het land 52 mm neerslag tegen een langjarig gemiddelde van 62 mm was 
augustus wat aan de droge kant. 
Het droogst was het in het westelijk Waddengebied met op Terschelling slechts 23 mm. De 

meeste neerslag viel in het zuidoosten van het land 
Augustus had het normale aantal zonuren met gemiddeld over het land 202 uren tegen een 
langjarig gemiddelde van 198 uren. 

De zon scheen vooral aan het begin van de maand veel, op 1 en 3 tot en met 5 augustus zelfs 
dagelijks ruim 12 uren. 
De zon was het meest te zien in het noordelijk kustgebied.  

September 2007: Aan de koele kant, de normale hoeveelheid neerslag en zonneschijn 

Het wisselvallige weerbeeld dat zo kenmerkend was voor de afgelopen zomer hield ook in 
september aan. Hierbij lag de temperatuur in De Bilt voor de derde opeenvolgende maand 
beneden het langjarig gemiddelde. De gemiddelde temperatuur is er uitkomen op 13,8 °C 

tegen een langjarig gemiddelde van 14,2 °C.  
Opvallend warme of koele tijdvakken kwamen deze maand niet voor; de temperatuur lag 
meestal in de buurt van de normale waarde voor de tijd van het jaar.  

Gemiddeld over het land is er in september 81 mm neerslag gevallen tegen een langjarig 
gemiddelde van 75 mm. 
De meeste neerslag viel in de westelijke kustprovincies en het noorden van het land.  

De hoogste maandsom werd afgetapt in Lauwersoog: 132 mm. De minste neerslag werd 
geregistreerd in het zuidoosten van het land met in Eindhoven slechts 43 mm.  
In De Bilt is 96 mm gevallen, de normale maandhoeveelheid bedraagt 72 mm. In de nacht van 
2 op 3 september viel er op veel plaatsen in het midden en oosten van het land 20 tot 30 
mm. De regen werd veroorzaakt door een koufront.  
Gemiddeld over het land scheen de zon 130 uren tegen een langjarig gemiddelde van 136 

uren. 
De zonneschijn was gelijkmatig verdeeld over de maand; langere sombere of juist zonnige 
tijdvakken kwamen niet voor. 

 
Oktober 2007: Vrijwel normale temperatuur, droog en vrij zonnig 

Oktober 2007 was de vierde maand op rij waarvan de gemiddelde temperatuur maar weinig 

afweek van het langjarig gemiddelde. In De Bilt werd 10,1 °C gemeten tegen 10,3 °C normaal.  
Het temperatuursverloop was vrijwel de gehele maand normaal voor de tijd van het jaar.  
Op 20 oktober kwam het in De Bilt voor het eerst na de zomer tot vorst. In totaal werden 
er in De Bilt twee vorstdagen (minimumtemperatuur lager dan 0,0 °C) genoteerd. 
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Vrijwel de gehele maand werd het weer bepaald door hogedrukgebieden boven onze 
omgeving. Door de nabijheid van hogedrukgebieden was het weer op veel dagen droog en 
rustig. Gemiddeld over het land viel er 32 mm neerslag tegen 78 mm normaal.  
Met gemiddeld over het land 119 uren zonneschijn tegen normaal 105 was oktober aan de 

zonnige kant. Zoals zo vaak in het najaar, wanneer het weer wordt bepaald door 
hogedrukgebieden, waren er van dag tot dag en soms van plaats tot plaats grote verschillen 
in het aantal zonuren. De oorzaak is gelegen in de lage zonnestand waardoor mist en/of lage 

bewolking soms moeilijk oplost. 
 
November 2007: Vrij zacht, vrij droog en normale hoeveelheid zon 

Met in De Bilt een gemiddelde temperatuur van 6,9 °C tegen 6,2 °C normaal was november 
vrij zacht 
De eerste dagen van de maand verliepen door de nabijheid van een hogedrukgebied zacht 
maar somber.  
Gemiddelde over het land scheen de zon 60 uren, precies gelijk aan het langjarig 
gemiddelde. 

De maand ging somber van start. Op sommige plaatsen in het zuiden was de zon over de 
eerste tien dagen van de maand minder dan 10 uren te zien. Echter, in het zuiden van het 
land scheen de zon van 14 tot en met 17 november wel vrijwel ongehinderd. Landelijk bezien 

zeer zonnige dagen kwamen deze maand niet voor.  
November is normaal in ons land met landelijk gemiddeld 82 mm de natste maand van het 
jaar. Dit jaar kwam de maandsom neerslag uit op 67 mm.  

Het natst was november in het noordoosten van het land.  

November was een vrij rustige herfstmaand; op geen enkele dag kwam het tot storm. Alleen 
op de 9e stond langs de kust een stormachtige wind (kracht 8). Boven een deel van de 
Noordzee was toen sprake van een noordwesterstorm die in combinatie met springtij hoge 
waterstanden tot gevolg had. Er werd dijkbewaking ingesteld en diverse stormvloedkeringen 
werden gesloten.  


