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Samenvatting
Om het jubileumjaar van de Vogelwacht Uden luister bij te zetten is er vanaf 1 augustus tot
30 november van zonsopgang tot zonsondergang continue geteld. Dat is goed gelukt en heeft
ook veel aandacht in de pers opgeleverd tot en met een radioverslag van 20 minuten bij
Vara’s Vroege Vogels! In totaal is er 1488 uur en 17 minuten geteld en is er, op woensdag 6
augustus tussen 09:00 en 13:15 uur, maar 4 uur en 15 minuten (= 0.3% van de totale teltijd)
gemist. Dit is mogelijk geworden door de structurele hulp van maar liefst 61 tellers, het
merendeel van de Vogelwacht Uden en in mindere mate de vogelwerkgroep van het IVN Oss.
Deze hebben in totaal 5068 mensuren geteld. Daarnaast zijn er nog vijftien bezoekers
geweest die een kijkje op de telpost genomen hebben (onder andere naar de aanwezige
Duinpiepers, Nachtzwaluwen en Morinelplevieren). Toy, de teller met het hoogste aantal
teluren kwam tot ongeveer 750 uur. Er waren maar liefst elf zeer goede trekteldagen met
meer dan 10.000 vogels met als allerbeste dag 7 oktober met 45.313 vogels; meer dan twee
keer het oude record van 23.020 op 29okt05.
In totaal zijn er 430.731 vogels geteld verdeeld over 140 soorten. Hierbij zijn elf
nieuwe soorten: Krakeend, Groene Specht, Oeverloper, Noordse (gele) Kwikstaart, Pontische
Meeuw, Pestvogel, Ruigpootbuizerd en de, in onze regio zeer zeldzame, Rotganzen, Lepelaar,
Kanoeten en Grote Zaagbekken.
Dit is het negende jaar dat er geteld wordt; van 2000 tot en met 2007 zijn er in
3349 uur op deze telpost 845.890 vogels geteld verdeeld over 161 soorten. Deze marathon
heeft dus bijna 51% van alle vogels in de voorgaande jaren opgeleverd in 44% van het aantal
uren. Dit heeft niet alleen te maken met de gigantische Vinken doorkomst in het begin van
oktober en het goede weer (relatief weinig mistige dagen of dagen met regen). Maar ook
zijn er op dagen dat er doorgaans, vanwege het slechte weer, niet geteld zou worden toch
opmerkelijke aantallen doorgekomen. Dit was het geval op 12 september; een zwaar bewolkte
dag met lange regen periodes toen het dagrecord Boerenzwaluwen opgetrokken werd van
5.854 naar 7.946! Het loont dus wel degelijk om ook eens op schijnbaar minder
aantrekkelijke dagen te gaan tellen!
Een vergelijking van de top twintig van dit jaar met alle voorgaande jaren leert dat
het een erg goed jaar voor de Vink, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Koperwiek, Kramsvogel,
Zanglijster, Kneu en Kokmeeuw. Spreeuw, Houtduif, Graspieper en Veldleeuwerik werden
relatief weinig gezien.
Deze marathon-tellingen kon niet plaatsvinden zonder goede faciliteiten in de vorm
van een Keet met kachel en fornuis geschonken door het IBN, twee nieuwe bankjes van de
gemeente Landerd en extra ruimte voor de telpost die we van Staatsbosbeheer gekregen
hebben. Ook werden de tellers regelmatig voorzien van warme soep, wat zeker in de koude
novembermaand zeer welkom was!
In 2008 hebben er in totaal 131 Nederlandse, 100 Belgische, 28 Franse, 43 Britse, 21
Spaanse en Portugese en dertien Duitse telposten regelmatig hun tellingen doorgeven op
www.trektellen.nl. Door deze 336 posten zijn in 2008 over 50.237 uur 29.664.632 vogels
ingevoerd en in onze telperiode (augustus tot en met november) waren dat 23.678.935
vogels. Over heel 2008 zijn er in Nederland 19.654.788 exemplaren doorgegeven en in over
onze telperiode waren dat in totaal 15.268.319 vogels, geteld in 17.700 uur. Wij hebben dus
2.8% van de vogels geteld in 8.4% van die tijd. Gerekend over het hele jaar staan we op een
niet onverdienstelijke derde plaats qua aantal getelde uren over alle 336 telposten en in
onze telperiode dik op een eerste plaats.Leo Ballering, Mei 2009
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Introductie
Telpost Brobbelbies zoals ut vruujer woar

In 2007 bedacht Toy dat het wel leuk zou zijn
om in het jubileumjaar 2008 een marathon
telling te organiseren. Welnu zo gezegd, zo
gedaan! Maar we hadden wel wat extra
faciliteiten nodig om het, zeker in de koude
maanden, uit te houden. Tot nu toe hadden we
alleen een bankje en zetten we de stoelen op
de weg, dat zou niet genoeg zijn.
Van Staatsbosbeheer kregen we voor de
Telpost een stukje grond van 25 bij 10 meter,
waar Willie de Vries al gauw wat grind op
strooide om het ook in natte tijden begaanbaar

te houden. De Gemeente Landerd, waar de
telpost ligt, plaatste daar nog twee bankjes
op en zorgde voor een informatiebord. De
twee nieuwe bankjes werden op 7 september
officieel in gebruik genomen. Jos vd Wijst, in
de functie als wethouder van de gemeente
Landerd, droeg de bankjes over aan de
Vogelwacht Uden. Tijdens de ceremonie werd
ook gefilmd en dit wordt later uitgezonden
op de regio zender van de gemeente Landerd.
Chris van Lieshout, uit de naam van het IBN,
heeft ons een keet beschikbaar gesteld die
we het hele seizoen mochten gebruiken en welke later tegen een symbolisch bedrag gekocht
werd. Deze “schuilhut” is voorzien van een (gas)kachel en een gasfornuis en aan drie kanten
ramen. In eerste instantie is de Keet ten zuiden van het eerste
bankje gezet in de berm. Maar omdat er daar, vlakbij de slootkant,
te weinig luwte was om uit de wind te zitten is de keet begin
september voor het stukje land met de twee bankjes gezet. Toen
konden er meerdere tellers uit de wind zitten
Aan de Keet is een zogenaamd “white board” gehangen waarop de
belangrijkste waarnemingen genoteerd
“Stoatoffel”
konden worden waardoor bezoekers
makkelijk konden zien wat er in de
afgelopen dagen gezien werd
Jan van den Tillaart schonk ons een
“stoatoffel” gemaakt van een paal met
daarop een helft van een kabelhaspel, ideaal voor het schrijven
van de waarnemingen maar zeker ook voor de koffie en andere
versnaperingen!
Om de tellingen planningtechnisch in goede banen te leiden had Toy op de website een
schema gemaakt waarop de tellers hun voorkeur voor een bepaalde datum konden opgeven en
zodat iedereen kon
zien wie er wanneer
zou tellen. Gelukkig
waren er een aantal
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tellers die extra vrijgenomen hebben om Wim Gremmen en Wil Verbossen, de vaste
“Vutters” af te lossen, gezelschap te houden en/of te vervangen.
Ten slotte heeft Willie de Vries
nog een aantal lange palen in de
grond geslagen rond het stukje
land zodat daar vogeltjes op
konden gaan zitten om goed
gefotografeerd
te
kunnen
worden. Dit bleek uitstekend te
werken en meerdere vogels
maakten er gebruik van!. De Torenvalk kwam zelfs meerder malen per dag zijn prooi opeten
op het paaltje! Daarnaast was de soep die elke week een keer door Tiny en Riet van Boekel
werd gebracht vaak een hoogtepunt van de dag!
De telpost na de “extreme make-over”

Aandacht voor deze
marathontelling is er
genoeg geweest in de
lokale
maar
ook
landelijke pers. Op de
eerste dag waren zowel
de
radio
als
TV
verslaggevers
van
omroep
Brabant
aanwezig. Begin augustus
kwamen zowel Skyline
TV als de radio langs, op
22 aeptember Vara’s Jobhopper en op 4 oktober is Vara’s Vroege Vogels langs geweest om
aandacht te geven aan de Worldbirdwatch die die dag plaatsvond en aan de marathontelling.
Uiteindelijk zijn we daarbij ongeveer twintig minuten op de radio geweest.
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De marathon telling
Omdat elke dag van zonsopgang tot zonsondergang geteld is heeft het geen zin om de
getelde uren per dag te presenteren daarentegen staat in Tabel 1, hieronder, een impressie
van het weer (maximale temperatuur, windrichting en maximale windkracht en bewolking /
neerslag) over de maanden dat er geteld is.
Tabel 1: Samenvatting van het weer op de telpost, najaar 2008
Augustus
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

September

28 ˚C, ZW 4,

20˚C, ZW 3,

25˚C, ZW 4

20˚C, ZW 4 ,

19˚C, ZW 4,

18˚C, ZW 3,

21˚C, ZW 5,

>

>
>

18˚C, ZW 4,

21˚C, ZW 2,

18˚C, ZO 4,

28˚C, Z 1,

20˚C, Z 4,

26˚C, O-NW 2,

19˚C, Z 4,

19˚C, NW 3,

>

Oktober

November

15 ˚C, ZW 8,

8 ˚C, O 4,

10 ˚C, ZW 4,

12 ˚C, O 2,

10 ˚C, ZW 3,
12 ˚C, ZW 3,

7 ˚C, ZO 3,
7 ˚C, O 2, mist

11 ˚C, ZW 6

9 ˚C, ZO 2,

13 ˚C, Z 1, mist,

12 ˚C, ZO 3,

20 ˚C, ZW 3,

18 ˚C, NW 3,

22˚C, ZW 2,

26 ˚C, Z 2,

16 ˚C, ZW 2, mist >

11 ˚C, ZW 5,

22˚C, ZW 5,

24 ˚C, Z 3,

17 ˚C, ZW 3, mist >

13 ˚C, ZW 5,

>

13 ˚C, ZO 2,

25 ˚C, ZO 3,

18 ˚C, Z 2, mist >

12 ˚C, ZW 6,

18 ˚C, ZW 3,

17 ˚C, Z 2, mist >

10 ˚C, ZW 3,

21˚C, ZW 5,

17 ˚C, ZO 2,

23˚C, ZO 4,

17 ˚C, NO 4,

22˚C, ZW 2,

14 ˚C, NO 2,

15 ˚C, ZW 5,

15 ˚C, N 2,

14 ˚C, NW 5,

10 ˚C, NW 3,

15 ˚C, O 1,

12 ˚C, NW 2,

9 ˚C, ZW 1,

15 ˚C, NO 4,

11 ˚C, ZW 4,

7 ˚C, ZW 3,

11 ˚C, ZW 4,

9 ˚C, W 4,

24˚C, var 1,
21˚C, ZO 1,

>
>

19˚C, ZW 4,
20˚C, ZW 4,

>

>

17 ˚C, NO 1,

19 ˚C, Z 3,

17 ˚C, ZO 1,

15 ˚C, Z 5,

23˚C, ZW 3,

16˚C, NO 1,

14 ˚C, ZW 3,

20˚C, ZW 2,

>
>
>
>

22˚C, ZW 1,
20˚C, ZW 1,

16 ˚C, NO 2,
15 ˚C, N 3,

12 ˚C, Z 4,

15 ˚C, NO 2,
14 ˚C, ZO 4,

10 ˚C, Z 3,

>

9 ˚C, ZW 3,
10 ˚C, W 3,

1 ˚C, Z 4,
0 ˚C, N 4,

14 ˚C, ZW 3, mist >

>

18˚C. ZW 2,

17 ˚C, O 1,

12 ˚C, W 4,

20˚C, ZW 1,

17 ˚C, W 2, mist

10 ˚C, W 3,

3 ˚C, Z 3,

7 ˚C, ZO 1, mist >
7 ˚C, O 1, mist

2 ˚C, ZZO 2,

17˚C, ZO 3 ,

14 ˚C, ZW 5,

28˚C, O 3 ,

>

>

>
>

4 ˚C, NO 3,

12 ˚C, ZW 5,

14 ˚C, ZW 3,

>

3 ˚C, NNW 3,

>
>

16 ˚C, NO 2,

>

>

6 ˚C, NW 8,

20˚C, ZW 1,

24˚C, ZW 1,

>

10 ˚C, NW 6,

>

11 ˚C, ZW 3,

>

>
>
>
>

11 ˚C, W 2,

>
>

17 ˚C, NW 3,

19˚C, ZW 4,

21˚C, ZW 1,

>

>
>

12 ˚C, Z 4,

26˚C, ZW 5,

>
>

>

12 ˚C, O 1,

>
>

22˚C, ZW 1,

>

>

5 ˚C, Z> NO,
5 ˚C, Z 5,

2 ˚C, O 2,

>

8 ˚C, O 3,

(grijze blokken zijn de weekends)
In de volgende hoofdstukken wordt eerst een overzicht gegeven per maand en dan
samengevat over het hele najaar. Daarna worden de resultaten afgezet tegen de voorgaande
jaren en ook nog vergeleken met de rest van Nederland. Net als vorig jaar is de letterlijke,
onbewerkte tekst van de weekoverzichten van Toy Jansen, evenals een samenvatting van het
weer opgenomen in de appendix. De foto’s in dit verslag zijn van eigen tellers en zijn eerder
op de site van Vogelwacht Uden e.o. (www.vogelwachtuden.nl) gepubliceerd.
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Tellingen augustus
Augustus was een leuke maand met veel nieuwe soorten. De
Gierzwaluwen waren al grotendeels weg maar in de eerste dagen
zagen we al wel bijzonderder soorten als Rode Wouw, Wulp,
Kuifeend, Wintertaling en een Visdiefje maar ook een Wezel
achter de keet en een Bruine Bosmuis. Op de eerste dag werd
meteen het dagrecord Bergeenden bijgesteld naar tien. Ook bleek
het nuttig te zijn de randen van de maispercelen goed in de gaten te
houden, hierin worden diverse rustende of struiktrekkende
zangvogels gezien zoals Tjiftjaf, Fitis, Gekraagde Roodstaart en op 5 augustus drie Kleine
Karekieten. Op die dag werden ook de eerste (twee) Casarca’s gezien. Op 6 augustus
werden, tussen 09:00 en 13:15 uur, de enige 4:15 uren van de hele periode gemist. Toen in de
middag de telling herstart werd bleken er grote aantallen Kokmeeuwen over te komen (nieuw
dagrecord: 1205 ex). Ook andere meeuwen werden veel gezien zoals Stormmeeuwen en
Kleine Mantelmeeuwen. Op 8 augustus werden we bezocht door een filmploeg van Skyline
TV. Een dag later warden in totaal 180 Aalscholvers geteld, een erg groot aantal voor deze
tijd van het jaar. Twee Bosruiters werden op 10 augustus gezien net nadat de aanwezige
tellers live geïnterviewd waren door Skyline radio. Augustus is traditioneel de maand van de
steltlopers; deze maand werden veertien van de
vijftien steltloper soorten gezien. Op 11 augustus
vlogen er twee Regenwulpen langs en op 12 augustus
werd de eerste Morinelplevier van het jaar gezien:
een mannetje dat nog gedeeltelijk in zomerkleed
was. Ook werden op die dag een vrouwtje Krakeend
gezien (nieuwe telpost soort), een Zwarte Ooievaar
en twee Nachtzwaluwen. Op 14 augustus werden
een Groene Specht gezien (nieuwe telpostsoort) en
drie Grote Bonte Spechten (nieuw dagrecord). Ook
begonnen de Wespendieven in grotere getalen door te komen maar het hoogtepunt was een
bel van 68 Ooievaars! In de twee dagen erna werden nog eens 41 Ooievaars gezien. Maar ook
de roofvogels deden het goed: op 16 augustus sloege een adult mannetje Slechtvalk een duif
vlak voor de post, kwam een vermoedelijke Lannervalk met een leertje om zijn poot langs
vliegen en werden er naast een Boomvalk meerdere Bruine Kiekendieven, Sperwers en een
Visarend gezien. De Volgende dag werden er maar liefst vijf Visarenden gezien en een
Zwarte Wouw. Behalve Bonte Strandlopers werden vanaf deze dag ook de eerste
Duinpiepers gezien. Deze vogels zouden later in de maand leiden tot bezoekers die speciaal
voor deze soort naar de telpost kwamen. Op de negentiende werden nog twee, voor onze
telpost schaarse, Wintertalingen gezien en begonnen de aantallen zwaluwen op te lopen met
op de 21e de eerste Oeverzwaluwen. Op die dag ook nog drie Groenpootruiters en nog wat
lokale Kwartels. 22 Augustus was een bijzondere
dag met maar liefst 689 Grauwe Ganzen (een zeer
hoog aantal voor augustus) en drie Morinelplevieren
die recht over de post vlogen en weer een
Groenpootruiter. De dag erna werd een
Bosrietzanger ontdekt in de mais en vijf Lepelaars
(nieuwe telpost soort). Regelmatig konden nu ook
Paapjes en Tapuiten worden bijgeschreven, typische
nacht trekkers die overdag rond de telpost aan het
foerageren zijn. Ook verschenen de eerste
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Kruisbekken tegelijk met andere telposten in Nederland. Het staartje van augustus had nog
wat leuke waarnemingen in petto zoals een een luid roepende Oeverloper over de telpost,
terwijl de lokale nachtzwaluwen gefotografeerd werden; een leuke afsluiter van de dag want
ook dit is een nieuwe soort voor de telpost. Op 29 augustus werden twee adulte en een
juveniele Morinelplevier gefotografeerd die twee uur ter plaatse waren en tevens nog een
groep van 37 Ooievaars. Op de laatste twee dagen werden nog verschillende steltlopers
gezien zoals een Zwarte Ruiter die in de
richting van de Hofmans Plassen vloog.
Later werd vanaf het vennetje tegenover
de telpost een Zwarte Ruiter gehoord en
deze heeft daar waarschijnlijk de hele
ochtend gezeten. Omdat dit een zeldzame
soort is voor de telpost is er maar één
opgeschreven omdat niet duidelijk was of
dit verschillende vogels waren. Ook
zeldzaam is de Scholekster die net als nog
een Groenpootruiter en een Wulp de
telpost passseerden. Een Kleine Bonte
Specht kwam hoog aangevlogen en vloog strak door totdat hij uit het zicht verdween en een
Grote Bonte Specht volgde niet kort daarna. Op 30 augustus om 18.15 belde Peter vd Braak
met de melding dat er vanuit het dorpje Zeeland 17 Ooievaars richting de Maashorst
vlogen. Deze werden snel gevonden en kon bijgeschreven worden. Op 31 augustus werden
maar liefst acht Bruine Kiekendieven gezien, de op één na de beste telling voor deze soort
ooit. De hele maand waren er al meer Bruine Kiekendieven gezien dan in de voortgaande acht
jaren hiervoor. En alsof het niet op kon werd de maand afgesloten met nieuwe telpost
records van Tapuit (13) en Boompieper (35) en dertien Kanoeten, een nieuwe telpost soort!
In totaal zijn deze maand 20.126 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: 463 uur en 44 minuten
ruim het dubbele van de beste augustus maand tot
nu toe. Gemiddeld werden er 43 vogels per uur
gezien, zestien lager dan in het topjaar 2007 maar
iets hoger dan het langjarig augustus gemiddelde
van 38. Ook het aantal soorten was met 86 hoger
dan ooit in een augustus maand is gezien. De top
vijf bestond uit Boerenzwaluw (9225; 45,8%),
Huiszwaluw (3221; 16%), Kokmeeuw (1904; 9,5%),
Gierzwaluw 1128; 5,6%) en Grauwe Gans (1044;
5,2%).
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Tellingen September
September begon gelijk goed met drie Visarenden op de eerste dag en een groep van 200
Kauwen, erg veel voor zo vroeg in het seizoen. Verder nog vijf Watersnippen maar voor het
eerst niet de Nachtzwaluw die vertrokken leek te zijn totdat we de volgende dag op de weg
een dode Nachtzwaluw vonden; waarschijnlijk het exemplaar dat we elke avond zagen maar
die nu slachtoffer van het verkeer geworden was. Op 2 september werd, weer ’s avonds, een
Oeverloper roepend gehoord. Twee Duinpiepers verbleven enkele dagen rond de post en
naast de vele Bruine Kiekendieven kon op 5
september een 2e kj Grauwe Kiekendief man worden
gefotografeerd. Diezelfde dag werden nog twee
late Zomertortels gezien, opgejaagd door de lokale
Havik. Zes September werd een mooie dag: met
maar liefst vier Duinpiepers die zich goed lieten
benaderen en tijdens het fotograferen werd een
Draaihals gezien die zich ook goed liet bekijken.
Daarnaast werd er ’s avonds nog een vrouwtje
Roodpootvalk gezien, een juveniele Koekoek en twee
Bosrietzangers in de mais. De dag erna was de
jaarlijkse opening van het Vogelwacht seizoen met de brunch wandeling, die traditioneel
weer in het water viel, en de overhandiging van de twee nieuwe bankjes (zie introductie).
Gelukkig lieten de Draaihals en de Duinpiepers zich
nog wel goed zien! Op negen september werd het
dagrecord Wilde Eend verbeterd tot 41 en werden
maar liefst weer 53 Ooievaars geteld, verdeeld over
verschillende
groepjes.
Ook
werden
nog
Wespendieven, natuurlijk Bruine Kiekendieven, een
late Zomertortel en een Ortolaan gezien. Op elf
september werd het dagrecord Blauwe Reiger met
op maar liefst 77 vogels gezet; er werd zelfs een
groep van 22 exemplaren gezien! Een eerste,
mannetje, Smelleken werd gezien en een groep van 70 Gele Kwikstaarten bevond zich de
hele dag voor de telpost met daartussen Noordse Gele Kwikstaart (nieuwe telpost soort).
Ondertussen piekte de Boerenzwaluwtrek met duizenden per dag met als absoluut
dagrecord 7.946 exemplaren op 12 september, op die dag ook een Grote Zilverreiger. De
dag erna kwamen er zelfs zeven Grote Zilverreigers over, een nieuw dagrecord wat
onderstreept dat deze soort het goed doet in Nederland! Maar dat was niet alles: naast een
groep van dertien Pijlstaarten werden er maar liefst negen Visarenden gezien, één Grauwe
Kiekendief, 24 Wespendieven en 65 Blauwe Reigers
en twee Kemphanen in een groep Kieviten.Ook de
rovers bleven maar doorkomen met op 14 september
drie Smellekens, twee Visarenden, elf Bruine- en
één Blauwe Kiekendief, negen Wespendieven, één
Slechtvalk, 23 Sperwers, elf Buizerds, één
Torenvalk en vier Boomvalken. De Bruine Rat die
rond de telpost hangt begon al aardig tam te
worden; het beestje liep de hele dag ongestoord
tussen de tellers rond. Op vijftien september de
eerste tekenen dat de herfst in aantocht is met de
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eerste groepjes Graspiepers en Zanglijsters. Op achttien september werden 12 Gaaien
gezien, het eerste teken bij ons van de Gaaieninvasie die ook in de rest van het land gezien
wordt. Een dag later werd er weer een Rode Wouw gezien en nog steeds Visarenden en
Bruine Kiekendieven. Op zaterdag 20 september
kwam de jeugdvogelwacht op de telpost langs om
iets over trektellen te leren, weer kwam er een
Rode Wouw langs, een groep van vier Grote
Canadese Ganzen nog een juveniele Wespendief en
ook nog een Duinpieper. Maar de mooiste
waarneming was een Grote Zilverreiger die op
enorme hoogte door John Opdam werd ontdekt.
Terwijl op 22 september de Graspiepers toenamen
werd de eerste Roodkeelpieper gehoord en tevens
het eerste groepje van 5 rietganzen en maar liefst
20 Gaaien. Een dag later meldde de eerste IJsgors
zich en viel in in de mais, daarnaast de eerste Sijzen en 38 Gaaien. Een late Tapuit werd
waargenomen op het veldje voor de telpost. Op deze dag is er door de tellers meegewerkt
aan het radio programma jobhopper van de VARA. Ine Koggel wilde haar dagelijkse baan
graag voor één dag inruilen om een keer vogels mee te tellen op een telpost. Zij is vandaag
de hele dag bij ons op de telpost aanwezig geweest. Helaas voor haar werden vandaag geen
grote aantallen vogels geteld maar toch keerde zij enthousiast terug naar Eindhoven. Op 24
september werd een heel late Gierzwaluw en een Wespendief gezien, een mooi groepje van
10 Goudplevieren en maar liefst 103 Gaaien. Op 25 september werd nog een Grote
Zilverreiger gezien, een Roodkeelpieper en vijf late Gele Kwikstaarten. Naast de
Graspiepers begonnen nu ook de Vinken toe te nemen maar ook andere najaarsoorten zoals
Kolgans, Veldleeuwerik, Zanglijster, Sijs, Kneu en Rietgors werden, eind september, al
mondjesmaat gezien. Op 28 september werden een groepje van zes Boomleeuweriken gezien,
vier Wulpen vlogen op zeer grote hoogte over en ook groepjes van zes Goudplevieren en tien
Putters. Maandag 29 september was de eerste dag zonder zwaluwen en een dag later werd
een Rode Wouw vechtend tegen het slechte weer gezien.
September is een beste maand geworden. We hebben veel mooie dagen gehad en de
vogels werken tot nu toe goed mee met de marathon telling. We beleefden op de dertiende
één van de beste roofvogeltrekdagen tot nu toe met maar liefst 9 Visarenden. Ook de vele
Duinpiepers die overvlogen en lange tijd ter plekke aanwezig waren zorgden voor bekijks uit
alle delen van Nederland. In september werd 394 uur en
57 minuten geteld waarin 47.708 vogels werden gezien
verdeeld over 88 soorten (tegenover 94 vorig jaar).
Gemiddeld zijn er dus 121 vogels per uur geteld, net
iets meer dan het langjarig gemiddelde van 110 vogels
per (september)uur. De top vijf bestond uit
Boerenzwaluw (43.102, 71,5%), Huiszwaluw (3.806, 8%),
Graspieper (1.967, 4.1%), Vink (1.350, 2,8%) en Gele
Kwikstaart (883, 1,9%)
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Tellingen oktober
Oktober begon goed met twee
Velduilen die in de eerste drie dagen
oktober aan kwamen vliegen en voor
opschudding
onder
de
lokaal
aanwezige vogels zorgden (foto). Op 3
oktober
werd
ook
nog
een
Roodkeelpieper gezien. De Vinken
begonnen ook massaal over te trekken
met bijvoorbeeld op 4 oktober al meer
dan 15.000 per dag, dit zou een
voorteken blijken van de beste
vinkentrek die we ooit gezien hebben.
Op deze dag werden ook nog de
dagrecords Witte Kwikstaart (169)
en Grote Gele Kwikstaart (7) bijgesteld. Op 4oktober kwam ook nog Vara’s Vroege Vogels
langs voor een radio-opname. Op 6 oktober werd de vijfde Rode Wouw van het seizoen
genoteerd. Dinsdag 7 oktober werd de dag met het hoogste aantal vogels tot nu toe op de
telpost! Vroeg in de ochtend begon het al flink te vliegen. Met name in de eerste uren was er
een chaotische trek. Alle soorten vlogen door elkaar en de blauwe lucht maakte het niet
eenvoudig om de vogels te kunnen zien. Wel was duidelijk dat de meerderheid uit Vinken
bestond. Deze trek nam na 9 uur in hevigheid toe en we merkten al snel dat de dichtheid van
vogels veel groter was dan de topdag van afgelopen zaterdag. Na 11 uur nam de bewolking en
de wind toe, hierdoor gingen de vogels lager vliegen. Een continue stroom van Vinken kwam
over beide bosranden en ook recht boven de telpost vlogen meerdere groepen. Deze groepen
bestonden soms uit meer dan 400 vogels. Het werd dan ook een superdag voor de Vinken op
de Brobbelbies; er werden er maar
liefst 44.387 Vinken geteld!!! Ook
andere vogelsoorten kwamen in goede
aantallen
overgevlogen.
Nieuwe
dagrecords werden geboekt voor:
Rietgors (146), Grote Gele Kwikstaart
(12),
Witte
Kwikstaart
(376),
Heggenmus (18) en Kneu (950). Voor de
Graspieper werd met 2669 de op één na
de beste telling neergezet. In totaal
werden 54.314 vogels geteld verdeeld
over 42 soorten!! Er zijn maanden
geweest dat we dat aantal niet haalden.
Ook de volgende dag was een goede
trekdag met (11.000+) Vinken maar ook voor de Zanglijsters, met een nieuw dagrecord
(1.213). Vroeg in de ochtend kwam de tweede Grote Pieper ooit over, de tweede IJsgors van
het jaar en een Witgatje. Op andere telposten in Nederland worden grote aantallen Mezen
geteld, op deze dag zagen wij (voor ons) goede aantallen Mezen. We noteerden twee Zwarte
Mezen, 70 Pimpelmezen (dagrecord) en één Koolmees. Deze dag is de MILJOENSTE vogel
van de telpost geteld!! Dit was om 10.42 uur en de eer viel aan een Zanglijster. Op 9 oktober
werd het dagrecord Pimpelmees verder bijgesteld tot 102 maar ook voor andere soorten
werden leuke aantallen genoteerd: Koperwiek (583), Witte Kwikstaart (153), Spreeuw
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(2.851) en Kneu (434) en drie Grote Zilverreigers. Ook de dag erna werden drie Grote
Zilverreigers gezien, een late Ooievaar en de eerste vier Waterpiepers. Maar het
hoogtepunt van de dag was toch de derde Velduil voor het seizoen. Op 11 oktober weer twee
Waterpiepers en een vrouwtje Zwarte Roodstaart verbleef enige tijd op de telpost en zat
af en toe op één van de bankjes. De dag erna kwam een mannetje Zwarte Roodstaart even
uitrusten. Op 13 oktober werden weer twee Waterpiepers en een Grote Zilverreiger gezien,
de dag erna een late Groenpootruiter, een barmsijs en twee Goudhaantjes. Op 16 oktober
viel de eerste Klapekster van het seizoen even in
en kwamen Koperwieken in grote getalen over. 17
Oktober was een memorabele dag: de
honderdduizendste Vink van het seizoen kon
worden bijgeschreven en werd er nog een late
Boerenzwaluw gezien op het eind van de telling.
Verder goede aantallen voor Kneu (654),
Pimpelmees (125), Graspieper (502), Koperwiek
(1.791), Veldleeuwerik (2.644) en Houtduif
(1.613). Nieuwe dagrecords werden gevestigd
voor de Boomleeuwerik (50) en Grote Bonte
Specht (4). In de late middag werden nog acht Kleine Rietganzen gezien, een zeldzame
soort voor onze telpost. Ook werd een nieuw dagrecord voor de Kramsvogel (3.263)
gevestigd. Het jaarrecord vogels is ook gesneuveld op deze dag. Dit stond op 216.000 vogels
in 2006, terwijl we nu de 235.000 vogels passeerden!! Op 18 oktober kwamen de
Koperwieken weer in grote getalen over (6.662), de op één na de beste telling ooit maar er
werd ook de eerste Europese Kanarie sinds 2001 gezien, de vogel vloog recht laag over de
keet! Een breed front Spreeuwen passeerde de telpost, het eind van beide kanten was niet
te zien. We schatten dat dit ~3.000 vogels geweest zijn. Twee Appelvinken (nieuw
dagrecord) vlogen boven de keet tussen de Vinken. Verder goede aantallen voor
Veldleeuwerik (724), Kneu (635) en Houtduif (1.240). Met 11.852 Vinken werden in totaal
27.193 vogels geteld, de op één na de beste telling ooit. De dag erna was het iets minder
maar met de helft van de vogels toch nog een erg goede telling met een paar vette krenten:
een zeer late Gele Kwikstaart en
Boerenzwaluw kwamen over evenals een
vrouwtje
Zwarte
Roodstaart,
een
Beflijster en twee Bonte Strandlopers, een
opmerkelijke soort voor een binnenlandse
post. Nu de Mezeninvasie uit Oost-Europa
in volle gang was werd op 20 oktober ook
het dagrecord Zwarte Mees verbeterd tot
109 en met 2 Grote Zilverreigers en vier
Smellekens was er genoeg te zien. De dag
erna werden weer vijf Grote Zilverreigers
gezien en op de 22e weer meer dan
tienduizend Vinken, de op één na de beste
Spreeuwentelling ooit (7.351) en een nieuw dagrecord voor de Boomleeuwerik (89)
waaronder een groep van 41 exemplaren. Ondanks de op één na de beste telling voor
Sperwers op 23 oktober (45) bleven met name de Buizerds maar ook de Sperwers erg
achter bij de verwachtingen, slecht weer in Scandinavië leek ze op te houden. Wel werden
er nog 4.265 Veldleeuweriken geteld. De dag er na weer veel Veldleeuweriken en een
groepje van 20 Kruisbekken. Op 26 oktober kon een nieuwe telpost soort worden
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bijgeschreven: een adulte Pontische Meeuw en vier Blauwe Kiekendieven. De dag erna werd
de tweede Fuut ooit gezien door Wil Verbossen en werd het dagrecord Aalscholver
verbroken met 992 exemplaren. Deze dag toch ook weer twee Grote Zilverreigers en een
Waterpieper.En ook tegen het einde van de maand bleven de vogels goed doorkomen wat op
de 28e resulteerde in weer een “tienduizender” met o.a. 5.783 Vinken, 1.791 Veldleeuwerik,
2.974 Houtduiven, 402 Graspiepers en 1.240 Spreeuwen. Er werden 44 Sperwers geteld
maar waarschijnlijk moeten dat er meer geweest zijn omdat de meeste vogels laag onder de
bosranden doorkwamen en makkelijk gemist konden worden. Verder nog 23 Buizerden en
een Smelleken, welke ontdekt werd door een roepende overvliegende Groenpootruiter.
Oktober werd goed afgesloten met, op de 31e, een waarneming van een grote roofvogel die
op grote hoogte net uit de wolken tevoorschijn kwam. De eerste indruk was dat het hier om
een Zeearend ging. De camera werd uit de keet gehaald voor foto's en hierdoor zijn er
waarschijnlijk van de verkeerde vogel foto's genomen. Omdat de waarneming niet 100%
zeker was werd deze niet
genoteerd. Vanaf 09:00 uur
grote groepen Koperwieken
en Kramsvogels gezien. Soms
vlogen deze groepen in
tegengestelde richting door
elkaar heen, een leuk gezicht.
Om 11.57 uur werd een apart
geluid
gehoord,
twee
Pestvogels kwamen recht op
de keet afgevlogen. De vogels
vlogen een rondje om de keet
om vervolgens richting het vierlandenpunt te vliegen. Dit is de eerste waarneming van de
Pestvogel voor de telpost!! Omstreeks 16.00 uur kregen we een melding via
www.waarneming.nl dat er een grote groep Kraanvogels over Nijmegen was gevlogen. Nog
geen vijf minuten later zagen we de vogels vanaf de Drie Vennen recht op de telpost
afgevlogen. De vogels, geschat aantal 250, vlogen in twee langgestrekte V-formaties en
kwamen al roepend recht over de telpost. Dit is pas de tweede keer dat we Kraanvogels
zagen op de telpost en natuurlijk een nieuw
dagrecord.
Traditioneel worden in oktober de hoogste
aantallen vogels gezien maar deze maand sloeg alles!
Het maandrecord van oktober 206 werd bijna
verdubbeld tot 299.499 vogels en is tevens hoger dan
de beste totale jaartelling hiervoor. Dit kwam niet
alleen doordat er meer uur (349:18) geteld is want
ook het uurgemiddelde lag met 857 vogels per uur
hoger dan die van 2006 (812) en ruimschoots hoger
dan het langjarig gemiddelde van 542 vogls per
oktober uur. In het totaal zijn er 87 soorten geteld
en ook dat is iets hoger dan een gemiddelde oktober
maand tot nu toe. De top vijf bestond uit Vink
(158.361;
52.9%),
Spreeuw
(32.606;
10.9%),
Koperwiek(21.388; 7.1%), Veldleeuwerik (21.204; 7.1%)
en Houtduif (19.840; 6.6%).
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Tellingen november
Omdat de Buizerd- en Sperwertrek tot nu toe erg achter
bleef bij andere jaren was het opmerkelijk om op 1 november
45 Buizerds te zien die tegen de wind in, achter elkaar
flappend, over de telpost kwamen; een duidelijk bewijs dat
wanneer de vogels haast hadden om weg te komen. 2
November was weer een superdag met 27.674 vogels en dit
keer kwam dat door de Houtduiventrek die vanaf 0900 uur
losbarstte. In totaal werden, vooral in de ochtenduren,
16.928 Houtduiven geteld (dagrecord). Ook de Blauwe
Kiekendieven en Kieviten verbroken met respectievelijk 5 en
2.304 exemplaren het dagrecord. En ook vandaag weer
(twee) Kraanvogels naast een Halsbandparkiet, een
Klapekster, een Waterpieper, twee Grote Zilverreigers en
twee Grote Gele Kwikstaarten. De motregen en de dichte
mist in de dagen daarna lieten de trek volledig stilvallen en
bijvoorbeeld Kolganzen konden alleen op geluid “geteld”
worden. Op 6 november trok de 400.000 ste vogel van dit seizoen over en werd er een
mannetje Zwarte Roodstaart even rustend bij de keet gezien. Daarnaast had ook een
Dagpauwoog de keet uit gekozen om te overwinteren; twee late Atalanta’s haastten zich
naar betere oorden. De dag erna werd een Appelvink, een Boomleeuwerik en twee
Goudplevieren gezien. Zaterdag 8 november was een mooie dag met mooie krenten: rond het
middaguur kwam de vierde Velduil van het seizoen langs, werden een mannetje en vrouwtje
Grote Zaagbek waargenomen en kon de eerste Kleine Zwaan van het seizoen worden
genoteerd. De dag erna weer (één) Grote
Zaagbek en één groepje van zeven Kleine
Zwanen, daarnaast ook een nieuw dagrecord van
23 Putters. Maandag 10 november trok er een
familie Knobbelzwanen over en werden er negen
Goudplevieren gezien. De dagen daarna bleef het
rustig met op 12 november nog 24 Kleine Zwanen
en op 15 november een juveniele Boerenzwaluw
die tussen een groepje Spreeuwen vloog. Dit is
de
laatste
waarneming
ooit
van
een
Boerenzwaluw van de telpost. Op 17 november
kwamen eindelijk de Ganzen in beweging en werd voor het eerst ganzentrek van betekenis
waargenomen. De Grauwe Ganzen waren in de meerderheid en het aantal van 2.535 was
zelfs goed voor een nieuw dagrecord. Daarnaast werden 807 Kolganzen, 16 Rietganzen en
44 Nijlganzen geteld. Tussen de Ganzen werden nog drie Smienten en een Pijlstaart gezien;
dit zijn schaarse soorten voor de telpost. Het hoogtepunt van dinsdag 18 november was de
soep die door Tiny en Riet van Boekel werd gebracht! De dag erna konden we meegenieten
van de volgende invasie die Nederland aandeed: Een groep van 140 barmsijzen werd
waargenomen boven de linker bosrand. Waarschijnlijk ging het hier om Grote Barmsijzen
maar de afstand was te groot om dit zeker vast te kunnen stellen. We hebben ze daarom als
barmsijs spec genoteerd. Dit is wel een nieuw dagrecord voor de barmsijs. Ook op de 20e
werd een groep van 45 en een groep van 22 barmsijzen gezien. De week sloot af met slecht
weer (storm: windkracht 8, hagel en sneeuw) en alleen barmsijzen, ganzen en Kleine Zwanen
vlogen in redelijke hoeveelheden met op zondag 23 november een nieuw dagrecord van 190
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barmsijzen. Na de sneeuwval, die tot maandagmiddag duurde, werden direct groepjes
Buizerden gezien die probeerde weg te komen, tussen die Buizerds werden ook nog drie
Rode
Wouwen gezien (dagrecord en
opmerkelijk voor de tijd van het jaar). De
dagen erna bleef het rustig met kleine
groepjes barmsijzen, Kleine Zwanen en wat
Houtduiven. Op 27 november hadden we nog
wel een vette krent in de trekpap: vijf
Rotganzen passeerden op 15 meter hoogte en
50 meter afstand de telpost in westelijke
richting. Dit is voor het binnenland een
zeldzame waarneming en voor onze telpost
een nieuwe soort. Ook vrijdag 28 november
werd niet gekenmerkt door aantallen maar
wel door leuke waarnemingen. Hoogtepunt was een juveniele Ruigpootbuizerd, de vogel werd
als eerste opgemerkt door Gerard van Aalst vanaf zijn telpost. Gerard gaf door dat de vogel
boven het vierlandenpunt hing en in zuidelijke richting vloog. Wij konden de vogel helaas niet
oppikken. Enkele minuten later verscheen een biddende Buizerd recht voor de telpost. Al
snel stond vast dat dit een Ruigpootbuizerd was, een telefoontje naar Gerard met de
kenmerken bevestigde dat dit dezelfde vogel moest zijn. De vogel joeg ongeveer 15 minuten
voor de telpost om daarna door twee Kraaien te worden verjaagd. De vogel vertrok
uiteindelijk in noordwestelijke richting. Dit is een nieuwe soort voor de telpost. Om 13.38
werd nog een Rode Wouw gezien, de vierde deze week en de tiende van het seizoen.
Bijzonder fraai waren 196 Kleine Zwanen die om 16.20 uur aan de linkerkant van de telpost
voorbij vlogen. De vogels vlogen in 3 grote
groepen achter elkaar in zuidoostelijke
richting. Dit is een nieuw dagrecord voor de
telpost en het 10de beste dagrecord voor
Nederland! De laatste dag, 30 november, bleef
zwaar bewolkt en het regende veelvuldig. Er
stond een zwakke oostelijke wind en de
temperatuur bleef de hele dag rondom het
vriespunt. We hadden het weer voor de
afsluitingsdag
anders
voorgesteld
maar
gelukkig hadden we verwarming voor zowel binnen als buiten geregeld. Voor de vogels maakte
dit niet uit, er werden er dan ook weinig geteld. 128 vogels verdeeld over 13 soorten.
Vanwege het feestelijke tintje aan de dag was dit misschien maar goed ook. Om 15.00 uur
begon onder het genot van een hapje en een drankje de aftelling naar de officiële afsluiting.
Om 16.45 uur werd het seizoen officieel afgesloten en was de marathontelling een feit. We
kunnen terugzien op een geslaagde onderneming!
November was nog de zwaarste maand die met 280 uur en 18 telminuten ruim 200 uur
langer was dan normaal. Er werden in totaal 63.410 vogels geteld en dus kwam het
uurgemiddelde op 226 vogels beduidend lager dan de 619 van november 2007 en ongeveer de
helft van het langjariggemiddelde (406). Daarentegen werden er wel aparte soorten gezien
die de tegenvallende aantallen goedmaakten. In totaal werden 70 soorten gezien en dat was
wel hoger dan in voorgaande november maanden! De top vijf bestond uit Houtduif (33.137;
52,3% van het maandtotaal), Spreeuw (7.105; 11,2%), Grauwe Gans (3.664; 5.8%), Kievit
(3.170; 5.0%) en Vink (2.916; 4.6%).
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De tellers
De marathon telling zou niet mogelijk geweest zijn zonder alle tellers, in het totaal zijn er
61 tellers geweest en 15 bezoekers. Als we alle uren van de tellers bij elkaar optellen komen
we aan 5.068 teluren (meer dan 211 volledige dagen!).
Onze dank gaat uit naar:
Ad van Wanroij, Alwin Borhem, Annelies Timmerman, Arend Vermaat, Carel vd Sanden, Chris
van Lieshout, Conny Koenen, Cristian Brinkman, Dio Horman, Frans Jansen, Gerard Troost,
Gerard van Aalst, Gerard van Eembergen, Henk Arnoldussen, Henk Heesakkers, Isidro
Rendon, Jan van de Tillaart, Jan van Lith, Jan Verhoeven, Jan Willem Hermans, John
Hermans, John Opdam, Jos van de Wijst, Leo Ballering, Liesbeth Verkaar, Lieuwe Anema,
Marc Gottenbos, Marjo van Kreij, Mark de Vries, Mark Poulussen, Mark van Els, Martien van
de Elzen, Mervyn Roos, Otto Kwak, Paul Reys, Peter van de Braak, Ralph Smits, Reijn
Broeksteeg, Rene van Hoof, Richard Offerman, Rien de Mol, Riet van Boekel, Rob Bouwmans,
Ron van Rossum, Roy Fleuri, Sandra van de Burgt, Stijn van Gils, Teun van Kessel, Theo
Peterse, Theo van de Cruijsen, Theo Veldpaus, Thijs Fijen, Tini vd Elsen, Tiny van Boekel,
Ton Smits, Toy Jansen, Wil van de Crommert, Wil Verbossen, William van der Velden, Willie
de Vries, Willie van Lanen, Wim Gremmen, Wim Heijmans en Wim van Lanen e.v.a.
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Jaaroverzicht 2008
Terugkijkend kunnen we zeggen dat de marathontelling een groot succes is geworden. We
hebben natuurlijk veel vogels geteld vanwege de vele teluren maar ook de vogels hebben
bijzonder goed meegewerkt. In totaal zijn er 430.731 vogels geteld in 1488 uur en 17
minuten. Dat levert over het hele jaar een uurgemiddelde van 289 vogels per uur, niet zo
hoog als in het recordjaar 2006 met 329 vogels per uur maar wel hoger dan het langjarig
gemiddelde van 253 vogels per uur. Dit komt wrs door de goede weersomstandigheden in
oktober. We hebben in oktober niet veel mist gehad en we hebben niet al te veel tegen een
strak blauwe lucht aan hoeven te kijken. Ook de wind heeft ervoor gezorgd dat de vogels
niet al te hoog vlogen. Dit seizoen heeft 140 soorten gezien (naast de “Fitjaf”, die door de
afstand niet precies op naam te brengen was) en dat is ook een record. Tot nu toe worden er
elk jaar meer soorten gezien, wat ongetwijfeld een afspiegeling is van de toenemende
ervaring maar het feit dat we dit jaar 12 soorten meer hebben gezien dan in 2007 zal ook
met het hoge aantal teluren te maken hebben. Dit jaar werd er op tijden en dagen geteld
waarin de post normaal niet bemand zou zijn geweest, ook de schaarse soorten worden dan
gezien. Over het gehele seizoen zijn maar liefst 11 nieuwe soorten gezien: Krakeend, Groene
Specht, Oeverloper, Noordse (Gele) Kwikstaart, Pontische Meeuw, Pestvogel,
Ruigpootbuizerd en de, in onze regio zeer zeldzame, Rotganzen, Lepelaar, Kanoeten en Grote
Zaagbekken. Over alle jaren heen hebben we nu 171 soorten gezien. Dit jaar zijn er 63
nieuwe dagrecords gevestigd, 35 vroegste waarneming (fenologie) records gebroken en 50
laatste waarneming (fenologie) records. Ook werden er 59 jaarrecords verbroken zijn, dat
is dus van bijna de helft van de soorten die geteld zijn!
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 2008.

Tabel 2: maand- en totaalaantal per soort, fenologie en dagmaxima in 2008

Soort
Fuut
Aalscholver
Grote Zilverreiger
Blauwe Reiger
Zwarte Ooievaar
Ooievaar
Lepelaar
Knobbelzwaan
Kleine Zwaan
rietgans spec.
Toendrarietgans
Kleine Rietgans
Kolgans
Grauwe Gans
Grote Canadese Gans
Rotgans
Nijlgans
Casarca
Bergeend

Aug

Sep

435
1
56
1
165
5

712
11
204
1
54

Okt
1
2947
18
75

1044

21
2
10

18
239
7
77

484
5
12

1
8

17

Nov

76

5
361
324
5

8
452
930

2645
3664

124

5
235

Totaal
1
4578
35
347
2
220
5
13
361
417
5
8
3115
5877
7
5
457
2
10

Eerste
27-okt
1-aug
1-aug
1-aug
12-aug
14-aug
23-aug
17-okt
8-nov
22-sep
25-nov
17-okt
27-sep
7-aug
20-sep
27-nov
3-aug
5-aug
1-aug

Dag
maximum
1
992
7
77
1
68
5
6
196
101
5
8
807
2535
4
5
44
2
10

datum
dagmax
27-okt
27-okt
13-sep
11-sep
12-aug
14-aug
23-aug
23-okt
28-nov
22-nov
25-nov
17-okt
17-nov
17-nov
20-sep
27-nov
17-nov
5-aug
1-aug

Laatste
27-okt
30-nov
13-nov
17-nov
10-sep
10-okt
23-aug
10-nov
29-nov
30-nov
25-nov
17-okt
29-nov
29-nov
26-sep
27-nov
30-nov
5-aug
1-aug
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Soort
Smient
Krakeend
Wintertaling
Wilde Eend
Pijlstaart
Kuifeend
Grote Zaagbek
Wespendief
Zwarte Wouw
Rode Wouw
Bruine Kiekendief
Blauwe Kiekendief
Grauwe Kiekendief
Havik
Sperwer
Buizerd
Ruigpootbuizerd
Visarend
Torenvalk
Roodpootvalk
Smelleken
Boomvalk
Slechtvalk
Kraanvogel
Scholekster
Morinelplevier
Goudplevier
Kievit
Kanoet
Bonte Strandloper
Kemphaan
Watersnip
Regenwulp
Wulp
Zwarte Ruiter
Groenpootruiter
Witgat
Bosruiter
Oeverloper
Kokmeeuw
Stormmeeuw
Kleine Mantelmeeuw
Zilvermeeuw
Pontische Meeuw
Visdief
Holenduif
Houtduif
Turkse Tortel
Zomertortel
Halsbandparkiet

Aug
1
6
50

Sep

Okt

Nov
3

93
13

24

10
1

1
3
93
1
1
37
1
1
62
129
9
6

26
5
1
7
8
198
13
1
13
10
15
1
6
16
2
1
1904
17
321
11
1
289
2
51

49
3
74
5
2
4
240
150
20
8
1
17
22
8

26
346

2
4
30

4
1
23

462
412

1
58
228
1

5

1

35

6

12
250

2
2

20
1889

65
3170

2
2
42
5
8
2
2
1
445
10
23
6

190
10
1
3

48

12

2
2

847
16
16
5
1

504
201
1
7

1026
19840
3

529
33137

1

Totaal
3
1
6
177
14
1
3
142
1
10
116
59
3
5
822
919
1
29
20
1
58
48
27
252
1
7
119
5603
13
3
2
115
15
23
1
10
20
2
2
3700
244
361
29
1
1
2034
52987
6
54
1

Eerste
17-nov
12-aug
2-aug
1-aug
13-sep
2-aug
8-nov
1-aug
17-aug
1-aug
1-aug
30-aug
14-aug
10-sep
1-aug
5-aug
28-nov
16-aug
30-aug
6-sep
11-sep
1-aug
13-aug
31-okt
30-aug
12-aug
9-aug
6-aug
31-aug
17-aug
13-sep
9-aug
8-aug
1-aug
30-aug
21-aug
1-aug
10-aug
28-aug
1-aug
3-aug
1-aug
3-aug
26-okt
3-aug
1-aug
29-sep
14-aug
1-aug
2-nov

Dag
maximum
3
1
4
41
13
1
2
25
1
3
11
5
1
1
45
64
1
9
4
1
4
4
2
250
1
3
13
2304
13
2
2
11
5
4
1
3
5
2
1
1205
32
50
7
1
1
101
16928
2
7
1

datum
dagmax
17-nov
12-aug
2-aug
9-sep
13-sep
2-aug
8-nov
15-aug
17-aug
24-nov
11-sep
2-nov
14-aug
10-sep
23-okt
2-nov
28-nov
13-sep
31-aug
6-sep
14-sep
9-aug
3-okt
31-okt
30-aug
22-aug
17-okt
2-nov
31-aug
19-okt
13-sep
13-sep
9-sep
1-aug
30-aug
21-aug
15-aug
10-aug
28-aug
6-aug
25-nov
15-aug
23-aug
26-okt
3-aug
8-nov
2-nov
14-aug
4-aug
2-nov

Laatste
17-nov
12-aug
19-aug
13-nov
17-nov
2-aug
9-nov
26-sep
17-aug
28-nov
9-nov
25-nov
13-sep
19-nov
26-nov
29-nov
28-nov
19-sep
8-nov
6-sep
12-nov
20-sep
20-nov
2-nov
30-aug
29-aug
30-nov
26-nov
31-aug
19-okt
13-sep
20-nov
9-sep
28-sep
30-aug
28-okt
15-okt
10-aug
2-sep
30-nov
30-nov
20-nov
30-nov
26-okt
3-aug
29-nov
30-nov
10-okt
9-sep
2-nov
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Soort
Koekoek
Velduil
Gierzwaluw
Draaihals
Groene Specht
Zwarte Specht
Grote Bonte Specht
Kleine Bonte Specht
Boomleeuwerik
Veldleeuwerik
Oeverzwaluw
Boerenzwaluw
Huiszwaluw
Grote Pieper
Duinpieper
Boompieper
Graspieper
Roodkeelpieper
Waterpieper
Gele Kwikstaart
Noordse Kwikstaart
Grote Gele Kwikstaart
Witte Kwikstaart
Pestvogel
Heggenmus
Zwarte Roodstaart
Gekraagde Roodstaart
Paapje
Roodborsttapuit
Tapuit
Beflijster
Merel
Kramsvogel
Zanglijster
Koperwiek
Grote Lijster
Bosrietzanger
Kleine Karekiet
Grasmus
Tuinfluiter
Zwartkop
Tjiftjaf
Fitjaf (Fitis/Tjiftjaf)
Fitis
Goudhaantje
Staartmees
Zwarte Mees
Pimpelmees
Koolmees
Klapekster

Aug

Sep
1

1128

23
1

2
1
6
1
3
12
9225
3221

446
21204

10
2286

289

1

1
1
1
12187
1
14
2

417

3
146

883
1
5
355

2

8

34
1552
2
58
3

1

3
22
1
1

38
42
12
109

4
1

1

19
83
8
34102
3806

919

10
5
3

3

14

18
75
1967
2

28
1
3
4
1

Nov

5

6
105
8

1
28
0
38

Okt

74
3

1
8

1
1
2
117
5404
2477
21388
249

4
1935
1
901
35

5

2

16
2

3
2
128
916
115
1

5
23
26
1

Totaal
1
4
1151
1
2
1
25
1
478
23573
20
43617
7027
1
25
181
14579
3
15
1804
1
45
2075
2
69
4
1
66
1
81
2
133
7339
2587
22289
386
4
3
4
1
1
23
5
5
3
2
133
959
144
2

Eerste
6-sep
1-okt
1-aug
6-sep
14-aug
26-aug
14-aug
30-aug
1-aug
25-sep
14-aug
1-aug
1-aug
8-okt
17-aug
1-aug
1-aug
22-sep
10-okt
1-aug
11-sep
6-aug
1-aug
31-okt
9-aug
11-okt
2-aug
1-aug
10-okt
1-aug
18-okt
12-sep
3-okt
7-sep
2-okt
4-aug
23-aug
5-aug
9-aug
29-aug
12-sep
5-aug
15-aug
9-aug
14-okt
3-okt
8-okt
30-aug
5-aug
16-okt

Dag
maximum
1
1
328
1
1
1
4
1
89
4265
4
7946
605
1
4
33
2669
1
4
283
1
12
376
2
18
1
1
7
1
13
1
14
3263
1213
6662
36
2
3
2
1
1
3
3
1
2
2
109
170
41
1

datum
dagmax
6-sep
1-okt
2-aug
6-sep
14-aug
26-aug
17-okt
30-aug
22-okt
23-okt
10-sep
12-sep
6-sep
8-okt
10-sep
31-aug
7-okt
22-sep
10-okt
31-aug
11-sep
7-okt
7-okt
31-okt
7-okt
11-okt
2-aug
6-sep
10-okt
31-aug
18-okt
4-okt
17-okt
8-okt
18-okt
28-okt
6-sep
5-aug
14-aug
29-aug
12-sep
17-sep
15-aug
9-aug
14-okt
3-okt
20-okt
10-okt
14-okt
16-okt

Laatste
6-sep
8-nov
24-sep
6-sep
15-aug
26-aug
24-okt
30-aug
16-nov
30-nov
20-sep
15-nov
27-sep
8-okt
19-okt
7-okt
29-nov
3-okt
2-nov
19-okt
11-sep
17-nov
25-nov
31-okt
5-nov
6-nov
2-aug
20-sep
10-okt
1-okt
19-okt
17-nov
30-nov
9-nov
30-nov
23-nov
7-sep
5-aug
30-aug
29-aug
12-sep
19-okt
16-aug
12-sep
16-okt
3-okt
19-nov
27-nov
26-nov
2-nov
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Soort
Gaai
Ekster
Kauw
Roek
Zwarte Kraai
Spreeuw
Huismus
Ringmus
Vink
Keep
Europese Kanarie
Groenling
Putter
Sijs
Kneu
barmsijs spec
Kruisbek
Appelvink
IJsgors
Geelgors
Ortolaan
Rietgors
Totaal
Teluren
Koninginnepage
Atalanta

Aug

Sep
321
1
447

Okt
48
9
2163
185
1
32606
2
213
158361
1650
1
175
61
351
6211
3
132
2
1
49

Nov

Totaal
369
1
11
554
3164
89
274
1
12
269
7105 39992
3
1
6
22
10
12
257
5
1350
2916 162632
1
194
1845
1
28
21
70
294
21
19
80
181
44
91
486
26
311
89
6637
669
672
18
12
10
172
1
3
1
2
4
19
72
1
1
19
55
1061
108
1243
20126 47708 299499 63398 430731
463:44 394:57 349:18 280:18 1488:17
2
2
54
86
31
3
174

Eerste
18-sep
27-sep
1-sep
8-okt
27-okt
4-aug
5-aug
5-aug
4-aug
25-sep
18-okt
4-aug
5-aug
23-sep
4-aug
4-okt
2-aug
18-okt
23-sep
3-sep
9-sep
1-aug

Dag
maximum
103
2
306
57
1
7351
2
31
44387
325
1
23
24
53
950
190
20
2
1
9
1
146

datum
dagmax
24-sep
17-okt
23-okt
2-nov
27-okt
22-okt
5-aug
4-okt
7-okt
23-okt
18-okt
7-okt
17-nov
8-okt
7-okt
3-nov
24-okt
18-okt
23-sep
17-okt
9-sep
7-okt

Laatste
18-okt
2-nov
29-nov
17-nov
27-okt
26-nov
4-okt
10-nov
30-nov
29-nov
18-okt
29-nov
29-nov
29-nov
23-nov
30-nov
28-nov
7-nov
8-okt
26-nov
9-sep
29-nov

1-aug
11-aug

1
40

1-aug
9-sep

4-aug
6-nov

In tabel 3 is de top 20 van 2008 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 was voor de Vink
(percentuele verdubbeling), Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Kokmeeuw, Zanglijster en
Kramsvogel maar dat de Houtduif, Spreeuw, Graspieper, Keep en Kievit relatief weinig
gezien werden.
Tabel 3: Top 20 van 2008 in vergelijking met alle jaren tot nu toe
Ons %
in 2008

NL %
Trektellen.nl
Aug-nov 2008

Vink

37,8

19.7

Spreeuw

18,4

Houtduif

12,3

13.7

Vink

17,6

Boerenzwaluw

10,1

3.1

Houtduif

15,3

Spreeuw

9,3

25.2

Boerenzwaluw

8,7

Veldleeuwerik

5,5

2.4

Graspieper

8,3

Koperwiek

5,2

11.0

Veldleeuwerik

7,0

Graspieper

3,4

2.0

Koperwiek

4,6

Kramsvogel

1,7

2.0

Kievit

3,0

Huiszwaluw

1,6

Kramsvogel

1,6

Kneu

1,5

Grauwe gans

1,4

Soort

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2000 - 2007

Ons % in
2000-2007

Verhouding
2008 tov
2000-2007

↑
↓
↑
↓
↓
↑
↓
↑
↑
↑
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Ons %
in 2008

Soort

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

NL %
Trektellen.nl
Aug-nov 2008

Ons % in
2000-2007

2000 - 2007

Grauwe Gans

1,4

Kolgans

1,3

Kievit

1,3

1.5

Aalscholver

1,3

Aalscholver

1,1

1.6

Kauw

1,3

Kokmeeuw

0,9

Kneu

1,0

Kauw

0,7

Gierzwaluw

0,9

Kolgans

0,7

Keep

0,8

Zanglijster

0,6

Witte kwikstaart

0,8

Witte Kwikstaart

0,5

Holenduif

0,7

Holenduif

0,5

Kokmeeuw

0,6

Keep

0,4

Huiszwaluw

0,5

Totaal

96,4%

82.2%

Verhouding
2008 tov
2000-2007

=
↓
↓
↑
↓
↓
↑
↓
↓
↓

95,1%

In de volgende grafiek is te zien hoe de aantallen vogels 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.

Aantal getelde vogels per dag in 2008
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Vergelijking met voorgaande jaren
In de onderstaande grafieken is een vergelijking te zien met de voorgaande jaren (20002007).
Uit de eerste twee grafieken is duidelijk te zien dat er veel meer uren zijn geteld en ook op
alle dagen. De laatste jaren zaten we al wel bijna op het maximaal aantal dagen in de
augustus-november periode en dan met name in de eerste drie maanden maar daar is dit jaar
voor het eerst een volledige november telling bijgekomen
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aantal teldagen per maand

aantal teluren per maand
35
30
25
20
15
10
5
0

600:00:00
480:00:00
360:00:00
240:00:00
120:00:00
0:00:00
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2005
Oktober

2006

2007

2008

November

Ook het aantal soorten dat geteld wordt neemt nog steeds toe over de jaren, al vlakt de
trent wel af. Dit zal, gedeeltelijk, zeker te maken hebben met de toenemende ervaring op
de telpost maar voor 2008 zal het ook te maken hebben met het aantal keer dat op
ongebruikelijke tijden (’s avonds in september en alle novemberdagen) geteld is.

aantal soorten per maand
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In het totaal zijn er, over de jaren heen 172 soorten gezien op onze telpost
In de onderstaande grafieken is te zien hoeveel vogels er gemiddeld per teluur en per
teldag overkomen. Duidelijk is te zien dat augustus een taaie maand is met welliswaar vaak
mooi weer maar weinig vogels. Qua uurgemiddelden is November stukken beter maar dan is
het ook een stuk kouder en met een grotere kans op slecht weer kunnen we dit ook een taaie
maand te noemen.
Gemiddeld aantal vogels per uur
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Gemiddeld aantal vogels per teldag
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Vergelijking met andere telposten in Nederland
In 2008 hebben er in totaal 131 Nederlandse, 100 Belgische, 28 Franse, 43 Britse, 21
Spaanse en Portugese en dertien Duitse telposten regelmatig hun tellingen doorgeven aan
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www.trektellen.nl. Het totaal aantal telposten komt daarmee op 336 en dat is 36% meer dan
in 2007 (247 telposten). Door deze 336 posten is in 2008 50.237 uur en 3 minuten geteld en
dat is bijna 25% meer dan in 2007 (40.291 uur en 3 minuten). Al deze posten hebben in heel
2008 29.664.632 vogels ingevoerd in de trektellen.nl database (318.643 records)en in onze
telperiode (augustus tot en met november) waren dat 23.678.935 vogels.
Over heel 2008 zijn er in Nederland 19.654.788 exemplaren doorgegeven (207.694
records). Over onze telperiode zijn in totaal 15.268.319 vogels geteld in 17.700 uur en 14
minuten. Wij hebben dus 2.8% van de vogels geteld in 8.4% van die tijd.
Gerekend over het hele jaar staan we op een niet onverdienstelijke derde plaats qua aantal
getelde uren over alle 336 telposten. Over onze telperiode komen we, qua getelde uren, dit
jaar ruim op de eerste plaats (zie Tabel 4).
Tabel 4: Top 13 van gemaakte uren van de telposten op www.trektellen.nl

Naam Telpost
1

Brobbelbies-Noord

2

Aantal teluren
aug-nov

Totaal aantal
teluren 2008

1488:17

1488:17

Anderstad (B)

932:31

2302:37

3

Strabrechtse Heide

776:00

1585:55

4

Kristallijn Maatheide (B)

584:05

924:35

5

Kruiskouter Relegem-Asse (B)

575:00

1145:25

6

Baccum, Lingen (D)

523:00

709:00

7

IJmeerdijk, Almere

498:42

1062:35

8

Dwingelderveld

479:20

850:10

9

Scheveningen

413:56

922:01

10

Loozerheide (bij Weert)

403:50

785:35

11

Huisduinen (zeetrek)

376:00

904:30

12

De Vulkaan (Den Haag)

365:10

851:25

13

Ketelbrug/Kamperhoek

303:00

756:58

Opmerkelijk
Late aankomst Ganzen en Kleine Zwanen
Dit jaar waren met name de Ganzen (Kolgans en Grauwe
Gans) en de Kleine Zwanen erg laat, (zie de doorkomst
grafieken over onze telpost hiernaast (van
www.trektellen.nl) waarin de gemiddelde aantallen (y-as)
in de voorgaande jaren (in rood) per week is uitgezet
tegen de doorkomst in 2008 (in blauw).

Kolgans

Voor de Grauwe Gans was er op 22 augustus was er een
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plotseling een enorme trek te zien (die overigens alleen
in het oosten van het land gezien is) van onbekende
oorzaak.
De enige verklaring voor de late aankomst voor de
ganzen is voorlopig dat de wind nogal hardnekkig uit het
Zuidwesten bleef waaien waardoor de ganzen de laatste
oversteek uit Scandinavie niet maakten. Pas eind
oktober en de eerste twee weken van november is er
een periode van oostenwind geweest die lijkt samen te
vallen met de aankomst van de eerste grote groepen.

Grauwe Gans

Kleine Zwaan
Zoals uit de vergelijking van 2008 met het gemiddelde over
de jaren 2000-2007 te zien is kwamen de Kleine Zwanen
ongeveer drie weken later. In hetKleine Zwanennieuws nr: 4
van 21dec08 Geeft Wim Tijsen de volgende verklaring:

Kleine Zwaan

Vogels met jongen komen meestal later in het seizoen binnen
en dat blijkt nu ook weer. De zwanen met jongen hebben wat
dat betreft wel mazzel gehad in het broedseizoen. De
sneeuw smolt in het voorjaar laat, maar aan het einde was
het tot half oktober erg zacht in het broedgebied in en rond
de Pechora-delta en op zuid Nova Zembla. Zodat de jonge
vogels wat langer de tijd hadden om op te groeien.
Normaliter valt de winter daar wat eerder in en dan moeten de jonge vogels maar zien hoe
ze de toendra weten te ontvluchten. Met pa en ma of misschien helemaal niet in het
overwinteringsgebied aankomen...

Invasies mezen en gaaien
Dit jaar waren er een aantal leuke invasies van onder andere Gaaien en Mezen (Koolmees,
Pimpelmees en Zwarte Mees).
De invasie van de Gaai
De Gaaien invasie vond plaats in de tweede helft van september,
maar toch werden deze niet in het hele land gezien. In
tegenstelling tot de Gaaien invasie van 2004, toen de gaaien
boven de grote rivieren bleven hangen werden in 2008 de
grootste aantallen gezien onder de rivieren (zie plaatje). Op
onze telpost werden er in totaal 216 gezien. Het beeld van de
invasie werd de eerste week van oktober vertroebeld door
Gaai 2008

Gaai 2004
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foeragerende gaaien die heen en weer vlogen met verzamelde eikels in hun bek. Ook waren
de aantallen minder dan in 2004 (zie grafieken met uurgemiddelden in 2008 en 2004) waarin
het maximale daggemiddelde ongeveer zes keer zo hoog was.
Mezen invasie
In de volgende figuren is de invasie van de mezen in oktober 2008 te zien over heel
Nederland en over onze telpost. Het merendeel van de invasie was vooral langs de kust
zichtbaar maar toch kregen wij er ook een flinke golf van mee. Hieronder de
doortrekpatronen en uurgemiddelden over heel Nederland en over onze telpost.
De Koolmees kwam, in Nederland, met 45109 getelde exemplaren over oktober 2008.
Koolmees NL

Koolmees Brobbelbies

De Pimpelmees kwam ongeveer twee keer zoveel
door als de Koolmees in Nederland (118.125 ex).
Pimpelmees NL

Verslag Marathon trektellingen 2008, Telpost Brobbelbies, Vogelwacht Uden e.o. pag 24/74

Pimpelmees Brobbelbies

De Zwarte mees kwam, in Nederland, ongeveer eveveel door als de Koolmees: 34.965
getelde exemplaren over oktober 2008.
Zwarte mees NL

Zwarte mees Brobbelbies

Johan Stuut heeft een uitgebreid verslag van de mezen invasie geschreven (aMEESing 2008
Een nader onderzoek naar de mezentrek in België en Nederland Augustus – November 2008;
Johan G. Stuut, Vogelwerkgroep Midden-Overijssel (VMO), Trektelpost Wierdense Veld,
Nederland).
Massale trek op “slechte dagen”
Eén van de opvallendste dingen vonden we toch wel de soms massale trek op “slechte” dagen,
dagen met slecht weer wanneer we eigenlijk nooit zouden zijn gaan tellen. Vlak voor en na
regenfronten kwamen vaak enorme groepen vogels over!
Verslag Marathon trektellingen 2008, Telpost Brobbelbies, Vogelwacht Uden e.o. pag 25/74

•

•

12 september 2008: een zwaar bewolkte dag met lange periodes van regen, op het
vliegveld Volkel viel maar liefst 20 mm regen, de natste dag van de hele trektelmarathon periode (bron www.weeronline.nl). Op deze dag hadden we een prachtige
Boerenzwaluwtrek!! Ondanks de regen kwamen zeer grote compacte groepen door, soms
zelfs groepen van 500+. Op deze dag werd dan ook een nieuw dagrecord (7.946 ex.)
gevestigd (zie figuur); meer dan een derde van deze vogels kwamen door tijdens hevige
buien!
13 september 2008: waarop het zwaar bewolkt was met tot 11.00 uur regen, hadden we
door de miezer een rustige telling toch kwamen met name de watervogels (13
Pijlstaarten, 11 Watersnippen en 11 Wilde Eenden) tijdens de regen door; voor de eerste
twee waren dit, respectievelijk, een algemeen- en een seizoensdagrecord! Ook beleefden
we op de dertiende één van de beste roofvogeltrekdagen tot nu toe met maar liefst 9
Visarenden.
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Andere Marathontellingen
Uit reacties die we kregen bleken er in het verleden nog meer marathon tellingen gehouden
te zijn, bijvoorbeeld die van Herman van de Bijtel in 1982 op Telpost Noordhout in
Driebergen en die van Danny Laponder in 1987 en vooral 1988 op Telpost de Vulkaan in de
duinen tussen Scheveningen en Kijkduin.
Marathontelling Herman van de Bijtel op Telpost Noordhout bij Driebergen (1982)
Op telpost Noordhout wordt sinds 1980 geteld en dat is de langste telreeks met dezelfde
methode (LWVT-methode). Er zijn andere telposten, zoals Parnassia bij Bloemendaal die al
Verslag Marathon trektellingen 2008, Telpost Brobbelbies, Vogelwacht Uden e.o. pag 26/74

sinds 1952 min of meer non-stop tellen, maar
daar zijn door de jaren heen andere methodes
gebruikt. De LWVT (Landelijke Werkgroep
VogelTrektellen) methode is gebruikt voor de
trektelatlas en houdt in dat in ieder de eerste
2,5 uur in de morgen geteld wordt en alleen
maar binnen een straal van 100 meter om de
telpost heen dus niet daarbuiten. Telpost
Noordhout ligt op een akker met aan vier
kanten bos (zie foto’s van Hermand van de
Bijtel). De tellers staan met hun rug op twintig
meter van de ene bosrand, waardoor de 100
meter cirkel asymetrisch is, en ze kijken naar het noorden dus ze hebben nooit last van
tegenlicht zoals op de Brobbelbies de eerste uren na zonsopgang. Overigens worden wel
grote groepen ganzen geteld die buiten de cirkel vliegen maar verder eigenlijk niet want die
worden ook niet gezien doordat de bosranden ervoor staan. In 1982 is er door Herman van
den Bijtel tussen 15 juli en 15 december 1566
uur geteld. Dat is dus een maand langer en 80
uur meer dan op de Brobbelbies in 2008.
Volgens Herman is dit ongeveer 80% van de
beschikbare tijd met daglicht, een hele mooie
prestatie dus! Herman heeft daarbij ook hulp
gehad van andere tellers. Overigens heeft
Herman veel tellers op die post opgeleid die hij
nu op andere telposten terugziet, onder andere
“onze eigen” Arend Vermaat. Herman heeft die
marathontelling uitgevoerd mede als onderdeel
van zijn studie. Dit onderzoek is mede
bepalend geweest voor de gebruikte methode die geleid heeft tot de “trektel atlas”. In dat
jaar is onder andere onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid van waarnemingen. Daartoe
werden twaalf aparte waarnemers door middel van schotten van elkaar gescheiden en
moesten ze elk alleen tellen. deze resultaten
werden vergeleken met een centrale post. Uit
dit onderzoek (zie Vogeltrek over Nederland
(trektel atlas) pag 33 en 34) bleek onder
andere dat ervaring een grote rol speelt met
trektellen. Ervaren waarnemers misten 28%
van de individuen en 26% van de soorten en
onervaren waarnemers resp. 51 en 49.
Overigens wisten beide groepen waarnemers
de globale treksterkte (sterke dan wel slappe
trek) goed in te schatten. Een solitair
opererende teller, die zowel moest waarnemen
als noteren , miste gemiddeld meer dan teams van twee tellers die de taken verdeelden ….
De telpost is een onderdeel van de Vogelwacht Utrecht (www.vogelwachtutrecht.nl) maar
is niet terug te vinden op www.trektellen.nl omdat de tellingen de laatste jaren liver
worden ingesproken wat dus wel heel accuraat is maar ook veel uitwerk tijd kost. “Als alles
na het seizoen ingevoerd is heeft het weinig zin meer om het nog op de database van
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trektellen.nl te zetten.” Op 15 km afstand ligt telpost Kwintelooijen bij Veenendaal, maar
doordat daar andere telmethodes worden gebruikt zijn de resultaten niet echt te
vergelijken. Tot 1988 werd er ook in het voorjaar geteld maar volgens Herman kost dat nog
meer tijd omdat dan eigenlijk de hele dag de vogels doorkomen terwijl in het najaar de
grootste aantallen (50-70% van het dagtotaal) in de eerste 2,5 uur doorkomen geteld vanaf
een half uur voor zonsopgang.
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Marathon tellingen Danny Laponder op Telpost de Vulkaan (1987 en 1988)
Op de Vulkaan (genoemd naar de hoogste, afgeplatte duin tussen Scheveningen en Kijkduin
bij Den Haag) zijn in de jaren 1987 en 1988 een groot aantal teluren geproduceerd. Danny
heeft in 1987 (3000+ uur) en 1988 (4000+ uur) welliswaar verreweg de meeste uren geteld
maar daarnaast ook veel bijstand (aanvullingen) gehad van vele andere tellers. Buiten het
topseizoen hebben oa. Mervyn Roos, Peter Bal, Phil Neyhuis, Danny van Elswijk, Peter Voois
& Onno Schilperoort geteld op dagen van zijn afwezigheid of verminderde aanwezigheid. Er
werd niet gericht elke zonsopgang tot zonsondergang geteld gedurende een bepaald seizoen
maar gewoonweg heel veel uren gedurende het hele jaar. Als we dat vergelijken met de
marathon telling op de Brobbelbies dan is er in 1988 op de Vulkaan van 1 augustus tot en met
30 november 1988 in totaal 1483,75 uur geteld; precies evenveel als wij in diezelfde periode
van 2008 hebben geteld. Daarnaast hadden zij geen schuilgelegenheid of andere speciale
voorbereidingen getroffen op de weersomstandigheden. Zeker als we in achting nemen dat
het aan de kust veel meer en harder waait en vaker regent dan in Noord-Oost Brabant kan
ik beamen wat Danny vertelde: “We waren toen nog echte bikkels!!” Bij de meeste
omstandigheden is het mogelijk om redelijk uit de wind/regen te staan dankzij de haag op de
telpost. Soms werd uitgeweken naar een plateau lager (andere haag of uit de wind in het
duin) en evtentueel naar een andere top.
In 1987 is er voor gekozen om de gegevens van de Vulkaan en de Bloedberg (bij Monster,
zo’n 7,5 km zuidelijker) te bundelen. De veronderstelling was toen dat dezelfde stroom
trekvogels op beide locaties geteld werd en dat er dus een completer beeld zou ontstaan bij
een zo volledig mogelijke dekking van teltijden. Voor de meeste soorten bleek dat ook juist,
maar voor enkele soorten echter (lijsters en leeuweriken) bleek dat de verschillen soms erg
groot zijn.
Ook Danny komt terug op de gebruikt methoden: “Er is wel een belangrijk verschil tussen de

telgegevens van toen en nu. In de eerste jaren werd bij de echte zeetreksoorten uitsluitend
hetgeen geteld wat dicht langs de kust vloog. Tegenwoordig is in navolging van andere
telposten en de druk van de nieuwe generatie tellers deze scheiding losgelaten en wordt
alles genoteerd wat wordt opgemerkt.”

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 2008
Totaal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Fuut
Aalscholver
Grote zilverreiger
Blauwe Reiger
Purperreiger
Zwarte Ooievaar
Ooievaar
Lepelaar
Knobbelzwaan
Kleine Zwaan
Wilde Zwaan

2
15808
55
1044
1
9
335
5
55
660
3

Datum
vroegste
waarneming
7-sep-03
1-aug-03
1-aug-08
1-aug-03
12-Aug-07
3-aug-02
14-aug-08
23-aug-08
26-Sep-07
15-okt-06
3-nov-01

Datum
dagmax

Dagmax

7-sep-03
27-okt-08
13-sep-08
11-sep-08
12-Aug-07
3-aug-02
14-aug-08
23-aug-08
29-okt-04
28-nov-08
3-nov-01

1
992
7
77
1
4
68
5
9
196
3

Datum
laatste
waarneming
27-okt-08
30-nov-01
13-nov-08
30-nov-02
12-Aug-07
11-Sep-07
10-okt-08
23-aug-08
12-Nov-07
29-nov-08
3-nov-01
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12

Rietgans species

13

Taigarietgans

Totaal

Datum
vroegste
waarneming

Datum
dagmax

Dagmax

Datum
laatste
waarneming

1738

10-sep-03

12-Nov-07

120

30-nov-08

4

23-Oct-07

23-Oct-07

2

24-Nov-07

14

Toendrarietgans

388

13-okt-06

13-okt-06

223

26-nov-06

15

Kleine rietgans

30

26-Sep-07

31-okt-05

11

4-nov-06

16

Kolgans

14373

16-sep-06

4-Nov-07

1781

29-nov-08

17

Grauwe gans

17384

1-aug-06

17-nov-08

2535

29-nov-08

18

Canadese gans

32

17-aug-05

5-Oct-07

11

6-Oct-07

19

Brandgans

4

11-okt-06

17-okt-06

2

18-okt-03

20

Rotgans

5

27-nov-08

27-11-2008

5

27-nov-08

21

Nijlgans

2063

1-Aug-07

5-Oct-07

47

30-nov-08

22

Casarca

4

5-aug-08

16-aug-05

2

16-aug-05

23

Bergeend

11

1-aug-08

1-aug-08

10

11-Aug-07

24

Smient

144

14-sep-02

15-okt-05

90

17-nov-08

25

Krakeend

1

12-aug-08

12-aug-08

1

12-aug-08

26

Wintertaling

31

2-aug-08

14-nov-04

8

17-nov-01

27

Wilde Eend

506

01-aug-04

9-sep-08

41

24-Nov-07

28

Pijlstaart

34

10-Sep-07

13-sep-08

13

17-nov-08

29

Slobeend

6

7-Aug-07

28-aug-01

5

28-aug-01

30

Kuifeend

6

2-aug-08

16-aug-05

5

16-aug-05

31

Grote Zaagbek

32

Wespendief

33

3

8-nov-08

08-11-08

2

9-nov-08

352

1-aug-08

27-aug-05

30

20-okt-02

Zwarte Wouw

2

17-aug-08

19-aug-01

1

19-aug-01

34

Rode Wouw

24

1-aug-08

24-nov-08

3

28-nov-08

35

Zeearend

3

16-sep-06

29-okt-05

1

9-Nov-07

36

Bruine Kiekendief

252

1-aug-06

23-sep-06

14

9-nov-08

37

Blauwe Kiekendief

168

16-aug-03

2-nov-08

5

26-nov-05

38

Grauwe Kiekendief

9

13-aug-05

26-aug-01

1

13-sep-08

39

Havik

107

4-aug-02

13-okt-01

4

29-nov-01

40

Sperwer

2509

1-aug-08

26-okt-06

72

27-nov-04

41

Buizerd

5095

1-aug-03

17-okt-06

242

29-nov-08

42

Ruigpootbuizerd

1

28-nov-08

28-nov

1

28-nov-08

43

Bastaardarend

1

14-okt-03

14-okt-03

1

14-okt-03

44

Dwergarend

2

4-sep-06

17-sep-04

1

17-sep-04

45

Visarend

48

11-Aug-07

13-sep-08

9

14-okt-05

46

Torenvalk

136

1-aug-01

23-sep-06

5

10-nov-01

47

Roodpootvalk

4

27-Aug-07

13-sep-05

1

23-sep-06

48

Smelleken

174

4-Sep-07

18-okt-05

5

23-nov-01

49

Boomvalk

181

1-aug-03

9-Sep-07

11

22-okt-00

50

Slechtvalk

70

7-aug-06

15-okt-05

2

20-nov-08

51

Kwartel

1

11-Aug-07

11-Aug-07

1

11-Aug-07

52

Kraanvogel

266

16-okt-06

31-okt-08

250

2-nov-08

53

Scholekster

7

2-aug-02

2-aug-02

2

30-aug-08

54

Vorkstaartplevier spec.

1

17-okt-06

17-okt-06

1

17-okt-06

55

Bontbekplevier

11

25-Sep-07

25-Sep-07

11

25-sep-07
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Totaal

Datum
vroegste
waarneming

Datum
dagmax

Dagmax

Datum
laatste
waarneming

5-aug-06

25-Aug-07

7

5-okt-05

56

Morinelplevier

24

57

Goudplevier

705

2-aug-02

1-Nov-07

70

30-nov-03

58

Zilverplevier

5

4-Aug-07

10-aug-05

1

5-okt-05

59

Kievit

30664

1-aug-03

2-nov-08

2304

30-nov-01

60

Kanoet

13

31-aug-08

31-aug-08

13

31-aug-08

61

Bonte Strandloper

16

17-aug-08

22-sep-01

7

19-okt-08

62

Kemphaan

10

13-sep-08

29-aug-06

7

13-sep-08

63

Watersnip

674

1-aug-02

19-aug-05

26

20-nov-08

64

Houtsnip

2

1-aug-04

17-sep-02

1

17-sep-02

65

Rosse Grutto

5

9-Sep-07

9-Sep-07

5

9-Sep-07

66

Regenwulp

147

1-aug-04

1-aug-05

32

9-sep-08

67

Wulp

637

1-aug-05

24-aug-03

41

3-nov-05

68

Zwarte Ruiter

5

8-aug-05

8-aug-05

2

26-sep-04

69

Groenpootruiter

41

1-aug-05

27-aug-06

11

28-okt-08

70

Witgat

56

1-aug-02

27-aug-06

5

15-okt-08

71

Bosruiter

4

1-aug-06

10-aug-08

2

22-sep-01

72

Oeverloper

2

28-aug-08

28-aug-08

1

2-sep-08

73

Middelste Jager

1

12-Nov-07

12-Nov-07

1

12-Nov-07

74

Kokmeeuw

8745

1-aug-01

6-aug-08

1205

30-nov-01

75

Stormmeeuw

1179

1-aug-04

12-nov-07

87

30-nov-01

76

Kleine Mantelmeeuw

929

1-aug-05

5-sep-05

65

20-nov-08

77

Zilvermeeuw

349

1-aug-03

17-aug-02

17

30-nov-08

78

Geelpootmeeuw

1

25-Aug-07

25-aug-07

1

25-Aug-07

79

Pontische Meeuw

1

26-okt-08

26-okt-08

1

26-okt-08

80

Grote Mantelmeeuw

54

2-aug-02

26-nov-05

20

27-nov-05

81

Visdief

2

3-aug-08

15-sep-07

1

15-Sep-07

82

Holenduif

7688

1-aug-01

13-okt-03

127

30-nov-01

83

Houtduif

182514

1-aug-01

2-nov-08

16928

30-nov-01

84

Turkse Tortel

23

1-aug-05

1-aug-05

4

27-nov-04

85

Zomertortel

188

1-aug-01

12-aug-01

9

18-sep-02

86

Halsbandparkiet

3

21-aug-05

21-aug-05

1

2-nov-08

87

Koekoek

10

1-aug-04

27-aug-05

2

13-sep-06

88

Velduil

17

1-okt-08

7-okt-04

2

8-nov-08

89

Nachtzwaluw

2

21-aug-03

21-aug-03

2

21-aug-03

90

Gierzwaluw

8442

1-aug-03

1-aug-07

1829

18-okt-04

91

Draaihals

2

6-sep-08

24-sep-05

1

24-sep-05

92

Groene Specht

2

14-aug-08

14-aug-08

1

15-aug-08

93

Zwarte Specht

9

17-aug-05

7-okt-01

1

9-nov-03

94

Grote Bonte Specht

39

1-aug-03

17-okt-08

4

29-okt-05

95

Kleine Bonte Specht

4

23-Aug-07

19-sep-00

1

19-sep-00

96

Boomleeuwerik

1086

1-aug-08

22-okt-08

89

24-Nov-07

97

Veldleeuwerik

82972

2-aug-02

17-okt-06

5186

30-nov-01

98

Strandleeuwerik

1

20-okt-02

20-okt-02

1

20-okt-02

99

Oeverzwaluw

261

1-Aug-07

2-sep-06

66

9-okt-06
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Totaal

Datum
vroegste
waarneming

Datum
dagmax

Dagmax

Datum
laatste
waarneming

1-aug-01

12-sep-08

7946

15-nov-08

100

Boerenzwaluw

116801

101

Huiszwaluw

11341

1-aug-03

6-sep-08

605

5-Oct-07

102

Grote Pieper

2

10-sep-05

10-sep-05

1

8-okt-08

103

Duinpieper

39

17-aug-08

16-sep-06

4

19-okt-08

104

Boompieper

1638

1-aug-03

13-aug-05

40

13-okt-06

105

Graspieper

85132

1-aug-05

8-okt-06

15219

30-nov-01

106

Roodkeelpieper

35

1-sep-01

22-sep-00

3

21-Oct-07

107

Waterpieper

28

21-sep-06

7-Oct-07

4

23-nov-03

108

Oeverpieper

3

9-okt-04

28-okt-01

1

28-okt-01

109

Gele Kwikstaart

5761

1-aug-03

4-sep-04

290

1-nov-03

110

Noordse Kwikstaart

1

11-sep-08

11-sep-08

1

11-sep-08

111

Gr. Gele Kwikstaart

187

6-Aug-07

7-okt-08

12

28-Nov-07

112

Witte Kwikstaart

8713

1-aug-01

7-okt-08

376

26-nov-06

113

Pestvogel

2

31-okt-08

31-okt-08

2

31-okt-08

114

Winterkoning

4

10-nov-01

18-nov-01

2

18-nov-01

115

Heggemus

303

9-aug-08

7-okt-08

18

23-nov-01

116

Roodborst

1

15-nov-02

15-nov-02

1

15-nov-02

117

Blauwborst

1

9-sep-06

9-sep-06

1

9-sep-06

118

Zwarte Roodstaart

9

28-aug-04

28-aug-04

2

6-nov-08

119

Gekraagde Roodstaart

2

2-aug-08

29-Aug-07

1

29-Aug-07

120

Paap

285

1-aug-08

26-sep-01

11

17-okt-01

121

Roodborsttapuit

81

18-aug-02

26-aug-06

7

10-nov-02

122

Tapuit

242

1-aug-03

31-aug-08

13

17-okt-01

123

Beflijster

124

Merel

125

6

29-Sep-07

13-okt-04

1

27-okt-06

491

11-Aug-07

12-okt-06

54

26-nov-05

Kramsvogel

20813

14-sep-05

17-okt-08

3263

30-nov-02

126

Zanglijster

6278

7-sep-08

8-okt-08

1213

9-nov-08

127

Koperwiek

61404

2-okt-08

25-okt-06

12019

30-nov-08

128

Grote Lijster

2460

1-aug-03

19-okt-04

316

23-nov-08

129

Snor

1

1-Sep-07

1-Sep-07

1

1-Sep-07

130

Bosrietzanger

6

23-aug-08

6-sep-08

2

9-sep-05

131

Kleine Karekiet

5

3-Aug-07

5-aug-08

3

6-Sep-07

132

Grasmus

23

4-aug-02

11-aug-02

3-jan-00

8-sep-02

133

Tuinfluiter

3

17-aug-06

17-aug-06

2-jan-00

29-aug-08

134

Zwartkop

135

Tjiftjaf

5

3-aug-02

28-sep-01

1-jan-00

28-sep-01

104

1-Aug-07

24-sep-05

5-jan-00

19-okt-08

Fitis/Tjiftjaf

5

15-aug-08

15-aug-08

3-jan-00

16-aug

136

Fitis

14

2-aug-03

1-sep-07

2-jan-00

1-Oct-07

137

Goudhaantje

7

2-okt-05

14-okt-08

2

1-Nov-07

138

Staartmees

56

7-sep-05

23-sep-01

12

3-nov-05

139

Matkop

1

8-Sep-07

8-Sep-07

1

8-Sep-07

140

Zwarte Mees

178

4-sep-05

20-okt-08

109

19-nov-08

141

Pimpelmees

1101

29-aug-05

10-okt-08

170

27-nov-08

142

Koolmees

305

5-aug-08

14-okt-08

41

26-nov-08
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Totaal

Datum
vroegste
waarneming

Datum
dagmax

Dagmax

Datum
laatste
waarneming

1

10-sep-05

10-sep-05

1

10-sep-05

143

Boomklever

144

Klapekster

11

12-okt-03

12-okt-03

2

4-Nov-07

145

Gaai

489

3-Sep-07

24-sep-08

103

7-nov-04

146

Ekster

25

29-Aug-07

19-okt-06

3

25-nov-06

147

Kauw

14133

4-aug-02

20-Oct-07

809

30-nov-01

148

Roek

1783

30-Aug-07

30-okt-05

140

27-nov-04

149

Zwarte Kraai

538

1-aug-01

5-aug-01

54

9-nov-06

150

Bonte Kraai

1

27-okt-03

27-okt-03

1

27-okt-03

151

Spreeuw

195865

1-aug-03

20-okt-02

8875

30-nov-02

152

Huismus

14

5-aug-08

7-Oct-07

2

29-okt-05

153

Ringmus

2204

1-aug-04

14-okt-01

95

29-nov-01

154

Vink

311305

1-aug-01

7-okt-08

44387

30-nov-01

155

Keep

8743

23-Sep-07

16-nov-06

2154

30-nov-01

156

Europese Kanarie

2

18-okt-08

10-nov-01

1

10-nov-01

157

Groenling

1284

1-aug-01

5-Nov-07

127

30-nov-02

158

Putter

449

5-Aug-07

17-nov-08

24

30-nov-01

159

Sijs

1665

4-sep-05

4-Nov-07

119

30-nov-02

160

Kneu

15294

1-aug-01

7-okt-08

950

30-nov-01

161

barmsijs

696

24-sep-05

3-nov-08

190

30-nov-08

162

Kruisbek

425

2-aug-08

28-okt-05

42

30-nov-02

163

13

14-okt-01

6-nov-05

6

13-nov-04

6

31-okt-05

5-nov-05

3

13-nov-04

165

Goudvink
Noordse "trompet"
Goudvink
Appelvink

5

23-Sep-07

18-okt-08

2

7-nov-08

166

IJsgors

12

23-sep-08

5-nov-05

2

6-nov-05

167

Sneeuwgors

3

28-okt-03

28-okt-03

1

20-nov-04

168

Geelgors

1432

4-aug-01

3-nov-01

76

30-nov-01

169

Ortolaan

9

4-Aug-07

7-sep-03

2

9-sep-05

170

Dwerggors

171

Rietgors

172

Grauwe Gors

164

Niet gedetermineerd
TOTAAL

1

22-Oct-07

22-Oct-07

1

22-Oct-07

4030

1-aug-08

7-okt-08

146

30-nov-01

2

17-sep-01

17-sep-01

1

22-sep-01

602
1.276.797
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APPENDIX
Weekoverzichten van Toy Jansen
KNMI weeroverzicht van de maanden augustus tot en met november 2008

pag 34
pag 73

WEEK 1 (1 - 3 AUG)

In de week aanlopende naar het nieuwe telseizoen zijn meerdere voorbereidingen getroffen
om het tellen zo aangenaam mogelijk te maken. Op dinsdag zijn 2 extra bankjes geplaatst op
de extra ruimte die we van Staatsbosbeheer gekregen hebben. De bankjes zijn geschonken
door de gemeente Landerd. Op donderdag avond werd ons onderkomen geplaatst voor de
komende 4 maanden. De IBN, uit de naam van Chris van Lieshout, heeft ons een keet
beschikbaar gesteld die we het hele seizoen mogen gebruiken. Deze “schuilhut” is voorzien
een kachel en een gasfornuis.
01-aug-2008
Op vrijdag begon dan eindelijk het seizoen. Om 06.03 werd de aftrap gegeven door de
aanwezigen (Wim Gremmen en Toy Janssen) om 06.16 uur werd de eerste vogel genoteerd.
Dit jaar viel de eer aan een Holenduif. Willie de Vries kwam al snel de telpost versterken. Er
vlogen nog niet veel vogels maar toch kon er af en toe een aantekening op de lijst gemaakt
worden. Na 08.00 uur werden 2 Graspiepers gezien, deze vlogen strak zuid. Dit is erg vroeg
voor deze soort. Dit zijn zeker vogels op trek omdat we deze soort niet zien in de zomer in
de Maashorst. Wat later werd een Wespendief waargenomen met een raat in de poten. We
vermoeden dat deze vogel ergens achter de telpost jongen heeft. Na 09.00 uur begon het
tellen pas echt. Een Wespendief werd gezien maar Teun was niet afgeleid en merkte op
hoogte een Rode Wouw op. Dit is de vroegste ooit voor ons. De vogel bleef zeker een uur
rond de telpost hangen alvorens in zuid oostelijke richting weg te vliegen. Niet snel na de
Rode Wouw werd een juveniele Bruine Kiekendief gezien. De vogel trok in zuid westelijke
richting weg. Na 09.30 uur werden de eerste Gierzwaluwen waargenomen. Gezien de grote
aantallen op de andere telposten in de voorgaande weken denken we dat de meeste al weg
zijn. We rekenen dan ook niet op de aantallen die we vorig jaar zagen. Vandaag werden in
totaal 229 Giertjes geteld. Ook de pers was deze ochtend aanwezig en zowel de radio als
TV verslaggevers van omroep Brabant waren aanwezig op de telpost. Tijdens hun verblijf
vloog de Rode Wouw nog rond en zag John Hermans op grote hoogte 10 Bergeenden over de
telpost vliegen. Dit is pas de tweede keer dat we Bergeenden zien, en het eerste dagrecord
van het nieuwe seizoen. Een Koninginnepage passeerde ons dichtbij genoeg om te zien dat
het hier om een vers imago ging. Tijdens het tellen was het prachtig weer en de
temperatuur liep op tot wel 28 graden. Een tweede juveniele Bruine Kiekendief werd gezien
en 4 Wulpen trokken op grote hoogte voorbij. In de middag werden niet veel vogels geteld
maar om 18.40 zagen we een Wezel die de weg overstak. Hier bleef het niet bij en het
diertje was nog meerdere malen goed te bekijken en Teun wist hele leuke foto’s te maken.
Om 19.00 uur werd het seizoen officieel geopend met een hapje en een drankje. Er waren
ongeveer 15 personen aanwezig. Later op de avond werd op de weg nog een Tapuit
waargenomen. Hierdoor werd ook een aanwezig Paapje opgemerkt. Dit is het vroegste
Paapje ooit voor de telpost. Vandaag werden in totaal 453 vogels geteld verdeeld over 28
soorten.
02-aug-2008
Er wordt begonnen met tellen om 06.00 uur en we beginnen de dag met een schitterende
zonsopkomst. Voor de telpost roepen 2 Kwartels en rechts van de telpost verstoord een
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jonge Havik de rust van de aanwezige Kraaien. Aan het eind van de weg in zuidelijke richting
zitten 4 Roodborsttapuiten. Om 08.05 vliegt een vrouwtje Kuifeend laag over, een schaarse
en welkome soort, dit geld ook voor 4 Wintertalingen. Het wordt 9 uur en het begint al flink
op te warmen en er komen regelmatig Gierzwaluwen voorbij. Er vliegen ook flink wat
Torenvalken rond, er worden er zeker 10 geteld. In de vroege middag komt een zangvogeltje
recht op de keet af gevlogen en strijkt neer op het afstapje van de keet. Vastgesteld wordt
dat het hier om een juveniele Gekraagde Roodstaart gaat. De vogel laat zich helaas niet
fotograferen en vliegt snel verder. De eerste bui van het seizoen trekt over en de keet bied
een perfect onderkomen. Het weer veranderd snel en de jassen moeten aangetrokken
worden. We tellen door tot 21.30 uur maar helaas worden niet veel vogels meer geteld. In
totaal werden vandaag 446 vogels geteld verdeeld over 15 soorten
03-aug-2008
Ook vandaag wordt begonnen met tellen om 06.00 uur, vrijwel meteen ziet Leo een Bruine
Bosmuis. Het was zwaar bewolkt en de lucht zag er dreigend uit. Later in de morgen krijgen
we toch nog wat zonneschijn maar de middag en avond valt veel regen. Dit heeft zijn effect
gehad op het aantal vogels. Om 8.30 uur ziet John Opdam een Visdiefje, dit is een zeer
schaarse soort voor ons en pas de tweede die we zien. De Boerenzwaluwen waren vandaag
met 58 exemplaren in de meerderheid. Een mannetje Wespendief werd gezien met een
grote raat in zijn poten. Goede foto’s lieten zien dat het hier om een andere vogel gaat dan
de vermoedelijke broedende vogel. Zou er dan toch nog een broedpaar meer aanwezig zijn?
Zoals gezegd zijn niet veel vogels geteld, we moesten het doen met 155 exemplaren
verdeeld over 14 soorten.
week 2 (4 - 10 aug)
04-aug-2008
Maandag is begonnen met tellen om 06.00 uur. Het was zwaar bewolkt en af en toe regende
het. In de middag begon het flink te waaien uit zuid westelijke richting. Deze wind nam in de
avond af. De wind heeft er waarschijnlijk toe geleid dat er niet veel vogels geteld zijn. In de
ochtend werd een Vos gezien met 2 jongen. De Gierzwaluwen lijken, zoals eerder gezegd,
weg te zijn. Ook vandaag werden er maar 20 geteld. Een opmerkelijk aantal van 90
Kokmeeuwen vandaag, daarnaast werden 6 Stormmeeuwen en 6 Kleine Mantelmeeuwen
geteld. Een juveniele Bruine Kiekendief werd gezien om 16.27 uur. Het vermelden waard zijn
2 Boomvalken en een Koninginnepage, de tweede dit seizoen. Vandaag werden 240 vogels
geteld verdeeld over 17 soorten.
05-aug-2008
Dinsdag is begonnen met tellen om 06.00 uur. De dag begon met zwaar bewolkt weer en een
temperatuur van 8 graden. Later op de middag klaarde het op en steeg de temperatuur naar
21 graden. De wind kwam uit zuid westelijke richting en was zwak. Thijs begon de telling met
een inspectie van de maïs veldjes rondom de telpost. Hij wist hier 3 Kleine Karekieten en 2
Tjiftjaffen te ontdekken. Met name de Karekieten zijn bijzonder, dit is tevens een nieuw
dagrecord. Ook vandaag leuke aantallen Meeuwen, er werden 55 Kokmeeuwen, 2
Stormmeeuwen en 16 Kleine Mantelmeeuwen geteld. De eerste Buizerden (2) passeerde de
telpost op hoogte. 2 Huismussen werden geteld en dit is een evenaring van het dagrecord.
Om 12.51 werden 2 Casarca’s gezien, een erg leuke soort voor de telpost en niet te
vergeten voor de Maashorst. De avond was aangenaam maar helaas lieten de vogels het
afweten. Na 5 dagen tellen zitten we nog steeds goed op schema met de marathon telling.
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We hebben deze dagen alle nog volledig geteld. Vandaag werden 191 vogels geteld verdeeld
over 22 soorten.
06-aug-2008
Woensdag is begonnen met tellen om 06.06 uur. Het was zwaar bewolkt en er stond een
zwakke wind uit zuidelijke richting. Een vrouwtje Bruine Kiekendief vloog om 08.41 uur hoog
over in noord oostelijke richting. De eerste 2 Grote Gele Kwikstaarten werden
bijgeschreven. Verder bleef het rustig op de telpost. Leo Ballering moest om 09.00 uur gaan
werken en er was helaas geen opvolging. Dit duurde tot 13.15 tot Marc Gottenbos arriveerde
op de telpost, met de verwachting dat daar al geteld werd. Marc begon met tellen en vanaf
14.00 uur begonnen er grote aantallen Kokmeeuwen over te komen. In totaal werden 1205
Kokmeeuwen geteld. Dit is een nieuw dagrecord, het laatste stond op 277 en dateerde van
15-11-07. Dit zijn de uurtotalen: 14-15 uur 924, 15-16 uur 0, 16-17 uur 105, 17-18 uur 123 en
18-19 uur 53. Het werd erg warm in de middag en dit duurde tot laat op de avond.
Aangename omstandigheden om te tellen maar met uitzondering van de Kokmeeuwen kwamen
er verder niet veel vogels over. Vandaag werden in totaal 1350 vogels geteld verdeeld over
16 vogels.
07-aug-2008
Donderdag is begonnen met tellen om 06.13 uur. Het wéér was niet al te best. Het waaide
hard en er viel veel regen. Dit weerhield de tellers er niet van om de hele dag door te tellen
tot 21.30 uur in de avond. Een hevige onweersbui maakte een eind aan de telling. Een
Wespendief had blijkbaar ook genoeg van het slechte wéér en werd gezien toen hij in de
richting van het zonnige zuiden vloog. De Gele Kwikstaarten beginnen ook te trekken en
vandaag werden er 9 geteld, dit zullen er snel meer gaan worden. Vandaag werden in totaal
219 vogels geteld verdeeld over 20 soorten.
08-aug-2008
Vrijdag werd begonnen met tellen om 06.00 uur. Ook nu weer zwaar bewolkt met veel regen.
Ook nu hield dit weerbeeld de hele dag aan. Toch werd er de hele dag geteld tot 21.30 uur.
Naast een bezoek van een filmploeg van TV Skyline valt er niet veel bijzonders te
vermelden. De Boerenzwaluwen waren in de meerderheid met 285 exemplaren. In totaal
werden vandaag 417 vogels geteld verdeeld over 16 soorten.
09-aug-2008
De ochtend begon bewolkt maar al snel maakte de bewolking plaats voor blauwe luchten met
mooie stapelwolken. De wind was zwak tot matig uit zuid westelijke richting. Ideale
omstandigheden voor vogels die houden van thermiek. Op de middag liep het kwik op tot
ongeveer 23 graden. In de ochtend kwamen kleine groepjes Gele Kwikstaarten door, in
totaal werden 20 vogels geteld. Ook werden in de ochtend verschillende lijntjes
Aalscholvers gezien. 1 groep bestond zelfs uit 90 exemplaren. In totaal werden vandaag 180
Aalscholvers geteld, Dit is erg vroeg in het seizoen voor zulke aantallen. De eerste
Watersnippen (3) werden gezien en in de maïs werd een Fitis waargenomen. Vanaf 13.00 uur
werden de eerste rovers hoog boven de telpost waargenomen. In de eerste instantie ging dit
om de lokale vogels maar later werden ook vogels op trek gezien. 5 Wespendieven vlogen
hoog richting zuid, dit zijn de tijden van doorkomst: 1x 13.18, 1x 14.13, 1x 14.19, 1x 14.23 en
1x 15.16. 4 Boomvalken werden op grote hoogte waargenomen, al deze vogels vlogen in een
rechte lijn in zuidelijke richting. Dit geld ook voor 8 Buizerden. De Kleine Mantelmeeuwen
deden het ook niet slecht en 33 vogels is de op één na beste telling ooit voor onze telpost.
De eerste Goudplevier werd gezien. De Zwaluwen maakte gebruik van het aangename wéér
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en er werden leuke aantallen geteld: 253 Boerenzwaluwen, 85 Huiszwaluwen en toch nog 55
Gierzwaluwen. In totaal werden vandaag 682 vogels geteld verdeeld over 22 soorten.
10-aug-2008
Zondag werd begonnen met tellen om 6.10 uur. Het wéér was compleet omgeslagen
vergeleken met gisteren en bij aankomst op de telpost was het zwaar bewolkt en er stond
een stevige wind uit zuid westelijke richting. Al snel begon het te regenen wat duurde tot
ongeveer 13.00 uur. De lucht klaarde een beetje op maar de wind trok fors aan. Vandaag dus
niet veel vogels. Hoogtepunt waren 2 Bosruiters die om 16.45 uur links voorbij de telpost
vlogen. Dit is voor ons een schaarse soort en tevens een nieuw dagrecord. Vandaag werd de
Wezel weer kort gezien toen hij uit de greppel omhoog keek. Helaas te kort voor een foto.
In de middag werden leuke aantallen Huiszwaluwen (145) geteld. De aanwezige tellers
werden om 13.00 uur live geïnterviewd door radio Skyline. Verder is er niet veel bijzonders
te vermelden. In totaal werden vandaag 313 vogels geteld verdeeld over 12 soorten.
WEEK 3 (11 - 17 AUG)
11-aug-2008
Maandag is begonnen met tellen om 06.15 uur. De ochtend begon licht bewolkt maar in de
loop van de dag nam de bewolking toe, in de avond was het volledig bewolkt. De wind kwam uit
zuid westelijke richting en was zwak. Ideale omstandigheden voor vogels die gebruik maken
van thermiek. Desondanks leidde dit niet tot de trek die je dan verwacht. Wel zagen we 3
Wespendieven en 1 Buizerd die op hoogte voorbij trokken. De Zwaluwen maakten ook
gebruik van het milde wéér. Er werden 13 Gierzwaluwen, 188 Boerenzwaluwen en 14
Huiszwaluwen geteld. Iedere dag worden nu meer Gele Kwikstaarten geteld, ook vandaag
was geen uitzondering. Er konden 22 Gele Kwikstaarten genoteerd worden. Verder nog 1
Grote Gele Kwikstaart en 12 Witte Kwikstaarten. Een Huismus vloog over de telpost en
leuk waren 2 Regenwulpen. Laat op de avond werd een Nachtzwaluw gezien die op de weg
ging zitten. Een leuk verschijnsel wat we tot nu toe ieder jaar mogen beleven. In totaal
werden vandaag 337 vogels geteld verdeeld over 21 soorten.
12-aug-2008
Dinsdag werd begonnen met tellen om 06.20 uur. Het was zwaar bewolkt en de ochtend werd
gekenmerkt door veel regen. In de middag klaarde het op maar er stond een krachtige wind
die uit zuid westelijke richting kwam. Later op de avond ging de wind liggen maar op het eind
van de telling brak een enorme onweersbui los. Ondanks de mindere weersomstandigheden
was het een hele leuke dag. Om 9.45 uur werd een vogel waargenomen die luid roepend op de
akker voor de telpost neerstreek. De vogel werd vrijwel meteen opgeschrikt door een
tractor en vloog verder. Ron van Rossum zag toch kans om snel een paar foto’s te maken. Er
werd al vermoed dat het hier om een Morinelplevier ging en de foto’s konden dit
overduidelijk bevestigen. Het ging hier om een adulte, vermoedelijk mannelijke vogel. De
Morinelplevier zat nog gedeeltelijk in zomerkleed maar duidelijk was de rui naar het
winterkleed te zien. Dit is de eerste najaar waarneming van een Morinelplevier dit jaar voor
Nederland, ook niet onbelangrijk om te vermelden! Iets na 12.00 uur werd een vrouwtje
Krakeend waargenomen. Een algemene soort in Nederland maar bij ons op de telpost heel
bijzonder. Dit is voor ons zelfs de eerste waarneming. Hiermee was het nog niet over
vandaag. Om 14.21 uur werd in de verte een Zwarte Ooievaar gezien. Ondanks de afstand
konden toch duidelijk de kenmerken van een Zwarte Ooievaar gezien worden. De Meeuwen
blijven het ook leuk doen en vandaag werden 195 Kokmeeuwen geteld. Daarnaast werden 1
Stormmeeuw en 17 Kleine Mantelmeeuwen genoteerd. In de middag vlogen de Zwaluwen
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weer goed, er werden 212 Boerenzwaluwen, 8 Huiszwaluwen en 26 Gierzwaluwen geteld.
Aan tellers vandaag ook geen gebrek, in totaal werd er door 19 personen geteld vandaag.
Niet slecht voor een doordeweekse dag! Laat op de avond werden 2 Nachtzwaluwen gezien
die vanaf de weg op jacht waren naar nachtvlinders. Vandaag werden 504 vogels geteld
verdeeld over 17 soorten.
13-aug-2008
Woensdag is begonnen met tellen om 06.07 uur. Het was vandaag wisselend half tot zwaar
bewolkt. Af en toe vielen er flinke buien. Er stond een zuiden wind die later draaide naar
zuid westelijke richting. Deze wind was krachtig met af en toe rukwinden. De temperatuur
kwam vandaag niet boven de 21 graden. Er vlogen redelijke aantallen Boerenzwaluwen en 416
is geen slecht aantal voor de tijd van het jaar. Hoogtepunt was een Slechtvalk die
probeerde een vogel te slaan, wat niet lukte, om vervolgens te verdwijnen. Er werden
vandaag 524 vogels geteld verdeeld over 15 soorten.
14-aug-2008
Donderdag is begonnen met tellen om 06.10 uur. Het was afwisselend bewolkt en er stond
een krachtige wind die overwegend uit zuid tot noord westelijke richting kwam. De
temperatuur liep op tot 23 graden in de middag. Het werd 1 van die dagen die je alleen in
augustus hebt. Niet veel vogels maar wel kwaliteit. Het begon om 9.20 met een adulte
mannelijke Grauwe Kiekendief. De vogel vloog laag rechts van de telpost voorbij en werd
bijna gemist. Een Groene Specht vloog hoog over en werd gevolgd tot hij uit zicht verdween.
Hij werd daarom genoteerd en werd de tweede nieuwe soort voor de telpost deze week. Ook
werden 3 Grote Bonte Spechten gezien die op dezelfde wijze doortrokken, dit is een nieuw
dagrecord. De Wespendieven beginnen weg te trekken en vandaag telden we 9 vogels. Dit
zijn de uren van doorkomst: 10-11 uur 1 Wespendief, 11-12 uur 1 Wespendief, 15-16 uur 1
Wespendief, 16-17 uur 3 Wespendieven, 17-18 uur 1 Wespendief en 18-19 uur 2
Wespendieven. Verder werden nog 9 Buizerden, 3 Boomvalken en een Slechtvalk
waargenomen. De Zwaluwen vlogen ook vandaag niet verkeerd en er zijn 318
Boerenzwaluwen en 142 Huiszwaluwen geteld. Echte hoogtepunt van de dag gebeurde
omstreeks 17.45 uur. Gerard van Aalst belde me met de melding dat er boven zijn telpost
ongeveer 70 Ooievaars hingen. Omdat ik niet op de telpost aanwezig was heb ik onmiddellijk
Teun gebeld die daar al vanaf vroeg in de morgen aanwezig was. Met Willie en Marc had hij
de vogels snel gevonden. Er werden 68 Ooievaars geteld, goed voor een nieuw dagrecord.
Dit stond op 60 vogels en dateerde van vorig jaar 19 augustus. Carel werd gebeld en hij kon
de vogels nog oppikken in Erp waar ze recht boven zijn huis voorbij vlogen. Vandaag werden
767 vogels geteld verdeeld over 29 soorten.
15-aug-2008
Vrijdag werd begonnen met tellen om 06.10 uur. Het was licht bewolkt en later op de middag
ontstonden stapelwolken in een prachtige heldere lucht. Een zwakke wind kwam uit het
noord westen maar draaide in de loop van de dag van noord naar zuidwest. Het werd vandaag
22 graden. Een goede dag voor vogels die van thermiek houden. Dit werd ook bewezen door
leuke aantallen rovers en Ooievaars. Het begon om 10.31 uur toen bij de Hofmans plassen 7
Ooievaars opschroefden die daar waarschijnlijk overnacht hebben. Om 10.57 werd nog een
groep van 5 Ooievaars gezien. Om 11.33 werd 1 Ooievaar gezien en om 11.40 nog één. Ze
waren echter nog niet op en om 14.53 werd een mooie groep van 21 Ooievaars gezien.
Vandaag in totaal 35 Ooievaars. 3 Bruine Kiekendieven vlogen over de telpost, dit waren
allen juveniele vogels. Verder van de rovers 10 Buizerden, 2 Boomvalken en 1 Slechtvalk. In
de middag maakten ook Wespendieven gebruik van de goede omstandigheden. Er werden
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verschillende solitaire vogels gezien die op grote hoogte naar het zuiden vlogen. Om 14.53
werd een groep van 20 Wespendieven op enorme hoogte gezien. Dit is de grootste groep die
tot nu toe is waargenomen op de telpost. Even werd nog gedacht dat vandaag het dagrecord
gebroken zou gaan worden, dit staat op 28. Helaas heeft dit niet zo mogen zijn. De teller
bleef steken op 25 Wespendieven, toch een heel mooi aantal. Ook andere soorten waren
goed vertegenwoordigd vandaag, zo werden 50 Kleine Mantelmeeuwen geteld. Leuke
aantallen Zwaluwen kwamen door, 297 Boerenzwaluwen, 119 Huiszwaluwen en toch nog 104
Gierzwaluwen. 5 Witgatjes werden geteld, een evenaring van het dagrecord. In de avond zat
er weer een Nachtzwaluw op de weg. In totaal werden vandaag 762 vogels geteld verdeeld
over 24 soorten.
16-aug-2008
Zaterdag werd begonnen met tellen om 06.10 uur. De dag begon onbewolkt en later op de
middag ontwikkelden zich weer mooie stapelwolken. Er stond een variabele zwakke wind. Het
werd vandaag 24 graden. Opnieuw ideale omstandigheden voor thermiekers. En opnieuw
werden vandaag leuke aantallen gezien. 6 Ooievaars kwamen door om 12.07, de teller staat
nu op 109 Ooievaars deze week. 2 juv Bruine Kiekendieven, tijden van doorkomst 10.03,
12.37 en 1 adult man om 15.42. 10 Wespendieven tijden van doorkomst 11.12, 12.01, 12.10,
13.48, 14.33, 14.37, 14.40, 15.30, 15.45 en 15.49. Opvallend veel Buizerden voor de tijd van
het jaar. Vrijwel alle vogels waren jonge vogels. om 11.40 een bel van 12 en om 15.05 een bel
van 13. Verder kleine groepjes en solitaire vogels op grote hoogte afzeilend richting zuid. Di
hebben we nooit eerder gezien in de maand augustus. Een adulte man Slechtvalk sloeg om
16.48 een Duif op de telpost en verdween daarna. Een vermoedelijke Lannervalk met een
leertje om zijn poot verscheen omstreeks dezelfde tijd. Een Adulte man Visarend werd
gezien om 17.45. Verder nog 6 Sperwers en 1 Boomvalk. Ook vandaag goede aantallen
Meeuwen, 30 Kleine Mantelmeeuwen en 77 Kokmeeuwen werden geteld. Vandaag werden in
totaal 737 vogels geteld verdeeld over 27 soorten.
17-aug-2008
Zondag werd begonnen met tellen om 06.10 uur. Het was zwaar bewolkt en het leek erop dat
dit lang kon duren. Later op de middag klaarde het korte tijd op. Er stond een zwakke zuid
oostelijke wind. In de middag viel er af en toe een drupje en het werd 21 graden. Later op
de avond barste een heftige onweersbui los. De ochtend begon leuk te worden met een luid
roepende Bonte Strandloper de over de telpost vloog. Een Duinpieper vloog op om 11.15 toen
hij werd opgeschrikt door een Sperwer. Deze vogel besloot om door te vliegen. Een 2KJ man
Bruine Kiekendief om 7.24 en een juveniel exemplaar om 17.42 konden worden
bijgeschreven. 3 Wespendieven, tijden van doorkomst: 15.28, 16.19 en 16.32. Om 12.31 uur
werd een Visarend gezien, de vogel kwam uit de richting van de Hofmans plassen en besloot
daar terug te keren. Vandaaruit verdween de vogel uit het zicht. Later werd een tweede
vogel gezien die het even aan de stok kreeg met onze lokale jonge Havik. Deze vogel
verdween snel in zuidelijke richting. Om 13.37 uur werden 2 Visarenden gezien die samen
links van de telpost in westelijke richting vlogen, nummer 3 en 4. Om 15.10 uur werd recht
voor de telpost een vijfde Visarend gezien. Dit is natuurlijk een nieuw dagrecord!! Verder
van de rovers 2 Sperwers, 6 Buizerden en 1 Boomvalk. Iets na vijven dachten Teun en ik
het geluid te horen van een Duinpieper die aan de grond zat. Na even zoeken hadden we
niets gevonden. Iets later toen Mark Paulussen zijn auto startte vlogen 2 Duinpiepers samen
op uit het veld voor de telpost. De vogels keerde terug en konden leuk gefotografeerd
worden, vandaag dus 3 Duinpiepers! Hiermee was het nog niet gedaan. Om 19.08 werd voor
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de telpost een Zwarte Wouw waargenomen. Een Zwarte Wouw in het najaar is een
bijzondere waarneming. Vandaag werden 312 vogels geteld verdeeld over 30 soorten.
WEEK 4 (18 - 24 AUG)
18-aug-2008
Maandag is begonnen met tellen om 06.25 uur. De hele dag was het zwaar bewolkt met in
avond een periode met korte opklaringen gevolgd door een fikse onweersbui. De wind kwam
uit het zuidoosten en draaide later naar het zuidwesten en was matig tot krachtig. Het werd
vandaag 19 graden en zo nu en dan viel er een bui. De 2 Duinpiepers die zondagavond
ingevallen waren werden vanochtend omstreeks 9.00 uur gezien toen ze vertrokken naar
warmere oorden. Het bleef daarna rustig op de telpost totdat om 11.28 een Visarend
verscheen, de zevende van dit seizoen! Alleen de Boerenzwaluwen kwamen met redelijke
aantallen door en er werden 272 vogels genoteerd. Daarnaast konden ook 58 Huiszwaluwen
en 4 Gierzwaluwen op de lijst worden bijgeschreven. Op de akker voor de telpost werden 2
Tapuiten waargenomen. Om 13.48 viel een nieuwe Duinpieper in. Deze vogel was goed te
bekijken en werd ook gefotografeerd. De vogel heeft er tot 18.00 uur gezeten daarna is hij
niet meer gezien. In de avond werd weer een Nachtzwaluw op de weg waargenomen. Vandaag
werden in totaal 388 vogels geteld verdeeld over 17 soorten.
19-aug-2008
Dinsdag is begonnen met tellen om 06.20 uur. Wederom zwaar bewolkt met af en toe een
bui. Tegen 18.00 brak een enorme hoosbui los waarna het opklaarde. Het werd daardoor nog
een aangename avond. De zwakke tot matige wind kwam bij aanvang van de telling uit
zuidelijke richting en draaide in de loop van de dag naar het zuidwesten. Om 7.57 uur werd
een volwassen vrouwtje Bruine Kiekendief waargenomen. 2 Wintertalingen werden op
hoogte waargenomen, voor onze telpost een schaarse soort. 2 Wespendieven konden worden
genoteerd, zij kwamen door om 10.10 en 11.55. Om 13.09 werd de achtste Visarend van dit
seizoen op de lijst bijgeschreven. Een opmerkelijk aantal, zeker als je bedenkt dat de echte
trek van de Visarenden pas in september begint. We kunnen er dus theoretisch nog meer
verwachten. 8 is in ieder geval een nieuw jaarrecord, dit stond op 6 Visarenden in het jaar
2006. Een juveniele Slechtvalk werd om 15.50 uur gezien toen hij met grote snelheid op
korte afstand voorbij de telpost vloog. De juveniele Slechtvalk van vorige week had een rode
ring. Bij deze Slechtvalk was duidelijk te zien dat hij geen ring droeg, het betreft hier dus
een andere vogel. Verder werden nog 5 Buizerden en 1 Boomvalk gezien. Ook vandaag waren
de Boerenzwaluwen (171) in de meerderheid. Telposten ten oosten van ons tellen enorme
aantallen Huiszwaluwen wij zien deze aantallen niet. Ook vandaag was daarop geen
uitzondering, we konden maar 67 Huiszwaluwen op de lijst bijschrijven. Leuk om te
vermelden zijn nog een Paapje en een Tapuit. In de avond zat de Nachtzwaluw weer op de
weg. Vandaag werden 310 vogels geteld verdeeld over 21 soorten.
20-aug-2008
Woensdag is begonnen met tellen om 06.20 uur. Het was zwaar bewolkt en dat bleef vrijwel
de hele dag zo. Er viel ook veel regen en de keet is meerdere malen gebruikt om in te
schuilen. De wind was matig tot krachtig en kwam uit zuidwestelijke richting. Het werd
vandaag niet warmer dan 19 graden. Ondanks de weeromstandigheden werden vandaag weer
leuke waarnemingen gedaan. Al vroeg in de ochtend werd een Duinpieper gezien die in
zuidelijke richting vertrok. Later werden 2 Duinpiepers ter plekke waargenomen, we
vermoeden dat dit de 2 vogels van afgelopen week zijn. We kunnen dit natuurlijk niet zeker
weten. Na een melding van deze vogels op het internet kwamen al snel 2 vogelaars deze
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Duinpiepers bekijken. Terwijl zij deze Duinpiepers zagen kwam er een nieuwe Duinpieper uit
de richting van de Muntse Hei aangevlogen, deze vogel vloog strak door en werd daarom
genoteerd. Vandaag dus 2 Duinpiepers, wel lastig tellen op deze manier maar we nemen dit
luxe probleem graag voor lief. Een leuk aantal van 5 Zomertortels vandaag, we hebben er dit
seizoen al 45 geteld. Dit is een nieuw jaarrecord, laatste record stond op 40 en was in 2005.
Ook leuke aantallen Zwaluwen vandaag: 334 Boerenzwaluwen, 92 Huiszwaluwen en 3
Gierzwaluwen. Een Adulte mannelijke Bruine Kiekendief werd gezien om 13.30 uur, later
werd nog een adult mannetje gezien om 16.00 uur. In de avond kwam een groep van 70
Grauwe Ganzen over de telpost. Dit waren duidelijk niet de beesten van de Hofmans
Plassen. Vanavond werd de Nachtzwaluw niet gezien. In totaal werden vandaag 544 vogels
geteld verdeeld over 21 soorten.
21-aug-2008
Donderdag is begonnen met tellen om 06.10 uur. Het was vandaag overwegend bewolkt met
een matige zuidwesten wind. Het werd op de middag 23 graden. We hadden vandaag leuke
Zwaluw trek, 702 Boerenzwaluwen en 350 Huiszwaluwen. Tevens werden de eerste
Oeverzwaluwen (3) geteld. Ondanks de mindere omstandigheden werden 5 Wespendieven
geteld, dit zijn de tijden van doorkomst: 1x 12.58, 3x tussen 13-14 en 1x 15.59. 3
Groenpootruiters werden hoog boven de telpost waargenomen. Verder valt er niet veel
bijzonders te vermelden. In de ochtend werden de lokale Kwartels nog gehoord en in de
avond zat de Nachtzwaluw er weer. In totaal werden vandaag 1202 vogels geteld verdeeld
over 19 soorten.
22-aug-2008
Vrijdag is begonnen met tellen om 06.20 uur. In het begin van de dag bleef het droog totdat
na 16.00 uur de regen inviel. De regen hield aan tot aan het eind van de telling. In de vroege
ochtend werden we verrast door grote aantallen Grauwe Ganzen. Deze kwamen laag en luid
roepend vanuit noordelijke richting. De vogels vlogen in groepen van 70 tot 90 vogels en
volgden allen dezelfde westelijke richting. In totaal werden 689 Grauwe Ganzen geteld,
nooit eerder zagen we zulke aantallen in augustus. Om 8.14 uur werd een bekend geluid
gehoord, al snel zagen we 3 Morinelplevieren recht op de telpost afvliegen. De vogels vlogen
op ongeveer 50 meter hoogte recht over het hoofd van Teun en mijzelf. Je kon duidelijk
zien dat dit adulte vogels waren. Ook was goed te zien dat nog gedeeltelijk in zomerkleed
zaten. De vogels vlogen door in zuidelijke richting, we vermoeden dat ze overnacht hebben
op het gerooide aardappelveldje links van de telpost. Er werden vandaag 6 Wespendieven
geteld, 1x 11.20, 1juv 11.35, 1x 13.20 en 2 adult ♀ om 13.45. Ook werden 2 Bruine
Kiekendieven gezien, de vogels vlogen samen voorbij om 14.14. Het was een adult mannetje
en een juveniele vogel. Verder van de rovers nog 2 Sperwers en 1 Buizerd. De Zwaluwen
deden het goed vandaag, 737 Boerenzwaluwen en 476 Huiszwaluwen is niet verkeerd.
Wederom een Groenpootruiter. De jonge mannelijke geringde Slechtvalk werd weer gezien.
Vandaag werden in totaal 2025 vogels geteld verdeeld over 25 soorten.
23-aug-2008
Zaterdag is begonnen met tellen om 06.23 uur. Het was zwaar bewolkt en het regende tot
9.00 uur. Later klaarde het op maar af en toe viel er nog een flinke bui. Er stond een zwakke
zuidwestelijke wind en het werd niet warmer dan 20 graden. In de ochtend werd een
zingende Bosrietzanger gehoord vanuit de maïs. Ondanks het weer leuke roofvogel trek. Er
werden 9 Wespendieven geteld, dit zijn de tijden van doorkomst: 1x 12.15, 3x 12.50, 1x
12.59, 1x 13.00, 1x 13.18, 1x 13.20 en 1x 13.24. Om 13.30 uur begon het flink te regenen
daarna zijn geen Wespendieven meer gezien. Verder nog 3 Bruine Kiekendieven, 1 adult
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vrouwtje om 12.43 en juveniele vogels om 15.42 en 17.11. Ook werden 7 Sperwers, 8
Buizerden en 1 Boomvalk op de lijst bijgeschreven. Omstreeks 15.20 zag Wim Gremmen 5
witte vogels in de verte. Het bleken 5 Lepelaars te zijn. Dit is een nieuwe soort voor de
telpost. We hadden ook vandaag leuke Zwaluw trek. In totaal werden 672 Boerenzwaluwen,
211 Huiszwaluwen en 2 Oeverzwaluwen geteld. Later werden in de maïs nog 4 Paapjes
gezien en op het veld voor de telpost verscheen een Tapuit. In totaal werden vandaag 1228
vogels geteld verdeeld over 28 soorten.
24-aug-2008
Zondag werd begonnen met tellen om 06.05 uur. In de ochtend was het onbewolkt maar de
bewolking nam snel flink toe. In de middag was het overwegend bewolkt gelukkig viel er geen
regen. Er stond een zwakke zuidwesten wind en het werd 22 graden. Het was een rustige
dag vandaag op de telpost. Toch waren er maar liefst 20 tellers aanwezig verdeeld over de
dag. Een Goudplevier werd vroeg in de ochtend op de lijst bijgeschreven. 1 Wespendief, 4
Sperwers, 3 Buizerden en 1 Boomvalk maakten de dag nog een beetje goed. Verder is er
niet veel bijzonders gezien. In totaal werden vandaag 533 vogels geteld verdeeld over 25
soorten.
WEEK 5 (25 - 31 AUG)
25-aug-2008
Maandag is begonnen met tellen om 06.40 uur. Het was zwaar bewolkt maar later op de
middag trok het open. Er stond een zwakke zuidwestelijke wind, het werd in de middag 20
graden. Ondanks goede omstandigheden bleef het vrij rustig op de telpost. 1 Wespendief
werd geteld, verder nog 5 Sperwers en een Boomvalk. Om 17.44 werd een adult vrouwtje
Bruine Kiekendief gezien, dit is de 21ste Bruine Kiekendief in augustus. Nooit eerder werden
zoveel Bruine Kiekendieven gezien in augustus. Onder deze Kieken is een opvallend aantal
juveniele vogels. De Zwaluwen waren in de meerderheid, in totaal werden 590
Boerenzwaluwen, 277 Huiszwaluwen en 5 Gierzwaluwen geteld. Leuke soorten zoals 2
Paapjes, 4 Tapuiten en 1 Kruisbek konden genoteerd worden. In de avond was de
Nachtzwaluw weer aanwezig. Verder valt er niet veel bijzonders te vermelden. Vandaag
werden in totaal 925 vogels geteld verdeeld over 23 soorten.
26-aug-2008
Dinsdag is begonnen met tellen om 06.40 uur. Het was weer een zwaar bewolkte dag met een
zwakke zuidwestelijke wind. Het werd in de middag 20 graden. Ook vandaag bleef het erg
rustig op de telpost. Leuk waren 2 Watersnippen en een Witgatje. Een Zwarte Specht vloog
hoog over en werd gevolgd totdat hij uit zicht verdween, daarom is hij genoteerd. Het was
waarschijnlijk een jonge vogel. De Boerenzwaluwen maakten de aantallen nog enigszins goed,
er werden 392 Boertjes geteld. Daarnaast konden ook 25 Huiszwaluwen en 1 Gierzwaluw op
de lijst worden bijgeschreven. Het lijkt een goede winter te worden voor de Kruisbekken, op
telposten in Nederland worden goede aantallen geteld en ook wij hadden vandaag weer een
Kruisbek. De Nachtzwaluw is nog steeds aanwezig in de avonduren. Vandaag werden 453
vogels geteld verdeeld over 15 soorten.
27-aug-2008
Woensdag is begonnen met tellen om 06.16 uur. Ook vandaag weer zwaar bewolkt met af en
toe motregen. Er stond een zwakke wind die uit zuidwestelijke richting kwam. Het werd
vandaag niet warmer dan 18 graden. Wederom een rustige dag. Er werden 467
Boerenzwaluwen en 110 Huiszwaluwen geteld. Dit maakte het nog iets goed. Verder valt er
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niets bijzonders te vermelden. In totaal werden vandaag 604 vogels geteld verdeeld over 9
soorten.
28-aug-2008
Donderdag is begonnen met tellen om 06.30 uur. Opnieuw zwaar bewolkt met een zwakke
zuidwesten wind. De temperatuur steeg tot 20 graden. Net als gisteren, en eigenlijk de hele
week al, valt er niet veel te tellen. De Zwaluwen maken werderom de aantallen goed, 440
Boerenzwaluwen, 254 Huiszwaluwen en 4 Gierzwaluwen. Een Groenpootruiter wordt later
op de middag gezien. Om 18.52 vliegt een adult mannetje Bruine Kiekendief over de telpost.
De Nachtzwaluw zat weer op de weg en liet zich leuk fotograferen. Tijdens deze actie
vliegt een luid roepende Oeverloper over de telpost. Leuke afsluiter van de dag want dit is
een nieuwe soort voor de telpost. Vandaag werden 854 vogels geteld verdeeld over 13
soorten.
29-aug-2008
Vrijdag is begonnen met tellen om 06.30 uur. In de ochtend was het zwaar bewolkt maar in
de middag trok het open. Mooie stapelwolken vormden zich en er stond een zwakke
zuidwesten wind. De temperatuur liep op tot 24 graden. In de vroege ochtend vlogen er erg
weinig vogels. Dit werd ruimschoots gecompenseerd door het bekende geluid van een
Morinelplevier om 11.46 uur. Drie vogels kwamen recht op de telpost afgevlogen en leken te
landen op het veldje voor de telpost. Na 2 pogingen leken ze weg te vliegen maar gelukkig
bedachten ze zich en landden op het gerooide aardappelveldje links van de telpost. De vogels
werden hier na 20 minuten zoeken terug gevonden. Het betrof 2 adulten en 1 juveniele vogel.
Zij lieten zich zonder moeite benaderen en er zijn mooie foto's gemaakt. De vogels waren
meteen op waarneming.nl gezet en daardoor arriveerden meerdere vogelaars om deze
prachtige vogels te bekijken. Om 13.40 hielden de Morinellen het voor gezien op de
Brobbelbies en vlogen plotseling in zuid westelijke richting weg. De condities voor roofvogels
waren erg goed in de middag, er werden dan ook leuke aantallen gezien. In totaal werden 7
Wespendieven geteld. Dit zijn de tijden van doorkomst: 2x 12.45, 1x 13.38, 3x 13.55 en 1x
17.34. 4 Bruine Kiekendieven werden op de lijst bijgeschreven, 1 adult ♂ (prachtige lichte
vogel) 15.00, 1 adult ♂ 17.40 en 1 2KJ ♂ 17.50 en 1 onbekend kleed om 18.30. Daarnaast
werden nog 5 Sperwers en 5 Buizerden geteld. Om 14.40 uur werd links van de telpost een
groep van 37 Ooievaars opgemerkt door William vd Velden. Later om 17.25 uur werden nog 2
Ooievaars gezien. De Zwaluwen zorgden voor de aantallen, 227 Boerenzwaluwen en 351
Huiszwaluwen. Leuk om te vermelden zijn 3 Paapjes, 3 Tapuiten en 1 Tuinfluiter. In totaal
werden vandaag 760 vogels geteld verdeeld over 21 soorten.
30-aug-2008
Zaterdag is begonnen met tellen om 06.26. Een complete weer verandering ten opzichte van
de afgelopen week. De hele dag onbewolkt met een strakke blauwe lucht. Een zwakke wind
kwam uit zuidoostelijke richting. De temperatuur liep op tot 27 graden. In de ochtend
begonnen er meteen leuke aantallen Gele Kwikstaarten door te komen. Er werden zelfs
meerdere groepjes van rond de 20 gezien. Op het eind van de telling stond de teller op 137
Gele Kwikstaarten. Een Zwarte Ruiter werd gezien toen hij richting de Hofmans Plassen
vloog. Later werd vanaf het vennetje tegenover de telpost een Zwarte Ruiter gehoord deze
heeft daar waarschijnlijk de hele ochtend gezeten, de Zwarte Ruiter is een schaarse soort
voor de telpost. Dit geld ook voor een Scholekster, deze vogel passeerde de telpost. Verder
werden nog een Groenpootruiter en een Wulp gezien. Een Kleine Bonte Specht kwam hoog
aangevlogen en vloog strak door totdat hij uit het zicht verdween. Een Grote Bonte Specht
volgde niet kort daarna. In de vroege ochtend werd een volwassen mannetje Blauwe
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Kiekendief gezien. Ook 3 Bruine Kiekendieven werden geteld, 1 juv 15.51, 1 juv en 1 3KJ ♂
om 17.04. Een Visarend werd links over de bosrand gezien om 18.33 uur. Verder werden nog
7 Sperwers, 2 Buizerden en 1 Boomvalk genoteerd. De Ooievaars zijn nog niet op, om 18.15
belde Peter vd Braak met de melding dat er vanuit het dorpje Zeeland 17 Ooievaars
richting de Maashorst vlogen. De Ooievaars werden snel gevonden en hiermee komt het
aantal op 165 Ooievaars dit seizoen!! Een groep van 20 Putters vloog voorbij en dit aantal is
de op één na beste telling voor de Putter. Ter plekke werd nog een juveniele Wespendief
gezien en in de avond was de Nachtzwaluw weer present. In totaal werden vandaag 513
vogels geteld verdeeld over 35 soorten.
31-aug-2008
Zondag is begonnen met tellen om 06.30 uur. De dag begon onbewolkt maar later hing er een
sluier bewolking die het tellen aangenamer maakte. Er stond een zwakke wind die uit het
zuidoosten kwam. Het werd op de middag warm met temperaturen tot 29 graden. Het werd
een leuke dag maar toch geen echte hoogtepunten. De Bruine Kiekendieven maakten
dankbaar gebruik van de goede omstandigheden en we konden er 8 op de lijst bijschrijven.
Dit is de op één na beste telling ooit voor de Bruine Kiekendief bij ons op de telpost. Hier
volgen de bijzonderheden: 1 3KJ♂ 10.15, 13KJ♂ en 1 adult♂ 11.15, 1 juv en 1 adult♂ 11.30, 2
adult♂ 12.30 en 1 juv 14.17. We konden ook 5 Wespendieven noteren: 1x 11.40, 1♀ 12.25,
1juv 14.17, 2♀ 15.38 en 1 15.46. Een hoog aantal Sperwers vandaag, we zullen er wel wat
gemist hebben want ze zaten erg hoog. We hebben er toch 20 kunnen noteren. Verder nog
10 Buizerden, 4 Torenvalken en 3 Boomvalken. Goede aantallen Gele Kwikstaarten vandaag,
vaak werden groepjes tot wel 20 vogels gezien. Totaal werden 283 Gele Kwikstaarten
geteld, dit is op 9 na een nieuw dagrecord. Wel een nieuwe dagrecord voor de Tapuit, er
werden 13 vogels geteld. De Boompiepers deden het ook niet verkeerd, er werden 33 vogels
geteld. Dit is de op één na beste telling voor de Boompieper bij ons. In de avond vlogen 13
Kanoeten over de telpost. Dit is een nieuwe soort voor de telpost. Vandaag werden in totaal
1292 vogels geteld verdeeld over 34 soorten.
____________________________________________________________________
Augustus zit erop en we kunnen terug kijken op een maand met leuke aantallen en prachtige
waarnemingen. We hebben alle dagen geteld en op één dag na is iedere dag van zonsopkomst
tot zonsondergang geteld. We liggen dus goed op schema met de marathon telling. Hieronder
volgen nog wat gegevens.
WEEK 6 (01 SEP- 07 SEP)
01-sep-2008
Maandag is begonnen met tellen om 06.45 uur. De dag begon zwaar bewolkt maar later
klaarde het op. Er stond een zwakke tot matige wind uit zuid westelijke richting. In de
middag werd het 20 graden. Om 7.45 uur werd een Visarend gezien en vrijwel meteen
daarna, om 7.50 uur, een tweede Visarend. Later op de middag tussen 2 en 3 uur werd nog
een derde Visarend gezien. Hiermee staat het aantal Visarenden dit seizoen op 12!! Ook de
andere rovers deden het niet verkeerd vandaag. Zo werden 4 Wespendieven geteld: 1x
11.33, 1x 15.00, 1x 15.24 en 1x 15.40. De Bruine Kiekendieven blijven maar doorkomen en
vandaag werden 4 vogels gezien: 1x 2KJ ♂ 10.34, 1x 2KJ ♂ 13.47, 1x adult ♂ 14.23 en 1x juv
14.29. We zitten dit seizoen nu op 41 Bruine Kiekendieven, beste jaar tot nu toe was 2006
met 57 vogels. Verder werden nog 2 Sperwers en 4 Buizerden geteld. Een groep van 200
Kauwen werd gezien, dit is erg vroeg voor de tijd van het jaar. Leuk waren 5 Watersnippen,
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2 Paapjes en 3 Tapuiten. De Nachtzwaluw werd vanavond niet gezien, het kan goed zijn dat
hij is vertrokken. Vandaag werden 913 vogels geteld verdeeld over 22 soorten.
02-sep-2008
Dinsdag is begonnen met tellen om 06.50 uur. De dag begon zwaar bewolkt en dit bleef de
hele dag zo. Er viel veel regen en er stond een matige tot krachtige wind uit zuidwestelijke
richting. Desondanks werd het toch nog 20 graden in de middag. Gezien de
weersomstandigheden verwacht je eigenlijk niet veel op een dergelijke dag. Toch werden
goede aantallen Zwaluwen geteld. De vogels trokken vooral over de bosranden. Vanuit de
keet werden zo 905 Boerenzwaluwen, 203 Huiszwaluwen en 6 late Gierzwaluwen geteld.
Een 3 KJ mannelijke Bruine Kiekendief werd gezien om 14.29. In de avond werd nog een
Oeverloper gehoord, dit is de tweede ooit. Op de weg bij de telpost werd vandaag een dode
Nachtzwaluw gevonden, dit is waarschijnlijk de vogel die we iedere avond gezien hebben.
Het betreft hier een verkeer slachtoffer. Vandaag werden 1190 vogels geteld verdeeld over
16 soorten.
03-sep-2008
Woensdag is begonnen met tellen om 06.27 uur. De ochtend begon zwaar bewolkt maar in de
late middag trok het gedeeltelijk open. Er stond een matige zuiden wind die later draaide
naar het zuidwesten. Het werd niet warmer dan 18 graden. Een vrouwtje Bruine Kiekendief
werd jagend gezien om 6.56. Later werd nog een tweede Bruine Kiekendief gezien om 10.45
en een derde adult man om 14.24. Verder werden nog 1 Sperwer, 1 Buizerd en een
Boomvalk op de lijst bijgeschreven. Nog steeds leuke aantallen Zwaluwen, vandaag werden
956 Boerenzwaluwen, 468 Huiszwaluwen en 2 Gierzwaluwen geteld. In de late middag vielen
2 Duinpiepers in het veldje voor de telpost. De vogels waren erg onrustig en lieten zich niet
fotograferen. Zij zaten er nog toen er met tellen gestopt werd. Vandaag werden in totaal
1510 vogels geteld verdeeld over 23 soorten.
04-sep-2008
Donderdag is begonnen met tellen om 06.25 uur. Het was vandaag overwegend half bewolkt
met een matige tot krachtige wind die uit zuidwestelijke richting kwam. Het werd ook
vandaag niet warmer dan 18 graden. Ook vandaag 3 Bruine Kiekendieven: adult man 11.20,
juveniel 13.45 en een 2KJ man 13.57. Een adulte man Slechtvalk vloog recht over de telpost
en duidelijk was te zien dat deze vogel geen ring droeg. Verder nog 1 Sperwer en een
Boomvalk. Leuke soorten waren 2 Groenpootruiters en 5 Paapjes. De Zwaluwen blijven goed
doorkomen, vandaag 517 Boerenzwaluwen, 476 Huiszwaluwen en 3 Gierzwaluwen. Op de
telpost is in ieder geval nog 1 van de 2 Duinpiepers van gisteren de hele dag op de telpost
aanwezig geweest. Vandaag werden 1031 vogels geteld verdeeld over 17 soorten.
05-sep-2008
Vrijdag is begonnen met tellen om 06.45 uur. De dag begon bewolkt en later op de middag
trok het helemaal dicht en begon het langdurig te regenen. De wind kwam uit het zuiden en
draaide later naar het zuidoosten. In de middag begon het harder te waaien en het werd
niet warmer dan 18 graden. Toch werd het nog een leuke dag. In de ochtend werden 3
Bruine Kiekendieven gezien: 1 juv 8.40, 1 2KJ♂ 8.58 en 1♀ 11.37. Een mannetje Grauwe
Kiekendief werd gezien om 14.10 uur. Het ging hier om een tweede kalenderjaar vogel. De
vogel kwam aangevlogen vanaf de 3 Vennen en kon van korte afstand op de foto worden
gezet. Verder werden nog een Sperwer en een Boomvalk geteld. 2 Zomertortels werden
opgejaagd door de lokale Havik, dit zijn erg late vogels. Vanochtend meldde de Duinpieper
zich weer. De vogel is de hele dag aanwezig geweest. Om 10.24 werd nog een Duinpieper
Verslag Marathon trektellingen 2008, Telpost Brobbelbies, Vogelwacht Uden e.o. pag 45/74

waargenomen die vanuit de Muntse Hei richting de telpost aangevlogen kwam. Deze
Duinpieper vervolgde zijn weg richting het zuiden en is daarom genoteerd. Bij het verlaten
van de telpost was de lokale Duinpieper nog aanwezig. Ook werden ter plaatse een jagende
Slechtvalk gezien en de juveniele Wespendief was nog aanwezig. Vandaag werden 914 vogels
geteld verdeeld over 23 soorten.
06-sep-2008
Zaterdag is begonnen met tellen om 06.29 uur. De ochtend begon zwaar bewolkt en af en
toe regende het. Later klaarde het op. Er stond een matige tot krachtige zuiden wind. Het
werd in de middag 20 graden. Wat wéér betreft niet een dag waar je veel van verwacht. Dit
pakte totaal anders uit! In de vroege ochtend meldde de lokale Duinpieper zich weer. Even
werd gedacht dat er nog een Duinpieper gehoord werd. Wat later op de ochtend werd de
Duinpieper vliegend gezien maar nu in gezelschap van 3 andere Duinpiepers. Dit zijn nieuwe
vogels en daarom zijn ze aan de lijst toegevoegd. De 4 Duinpiepers hebben korte tijd samen
op het veldje gezeten totdat 2 vogels weg zijn gevlogen. Ook de andere 2 vogels zijn een
tijdje weg geweest maar later op de middag werden ze weer gezien toen ze neerstreken op
hun favoriete plek. In tegenstelling tot de vogel van afgelopen week lieten deze vogels zich
vrij eenvoudig benaderen. Er zijn dan ook leuke plaatjes gemaakt. Peter vd Braak ontdekte
tijdens het observeren van een Tapuit op de weg een Draaihals. De laatste Draaihals van de
telpost werd gezien op 24-9-2005. De vogel vloog na enige tijd in de maïs. Ongeveer 20
minuten later werd aan de andere kant van de telpost nog een Draaihals gezien. We
vermoeden dat dit een andere vogel was maar omdat we dit natuurlijk niet zeker weten werd
hij niet genoteerd. Vandaag werden 2 Bruine Kiekendieven aan de lijst toegevoegd: beide
1KJ ♂, 1 om 11.17 en de tweede om 11.48. Een Visarend, de 13de, werd waargenomen om
19.35. Een vrouwtje Roodpootvalk werd door Teun van Kessel gezien toen zij vanaf de 3
Vennen richting het begrazinggebied vloog. Dit was om 19.55 uur. Verder nog 9 Sperwers en
3 Boomvalken. De Zwaluwen zijn nu massaal aan het vertrekken en vandaag werden goede
aantallen geteld. Voor de Huiszwaluw werd zelfs een nieuw dagrecord gevestigd, er werden
605 Huiszwaluwen op de lijst bijgeschreven. Ook de Boerenzwaluwen deden het met 2071
vogels erg goed. Leuk was een juveniele Koekoek die rechts van de telpost in zuidelijke
richting vloog. In de maïs werden nog 2 Bosrietzangers ontdekt, ook dit is een nieuw
dagrecord. Vandaag werden in totaal 2802 vogels geteld verdeeld over 27 soorten.
07-sep-2008
Zondag is begonnen met tellen om 06.45 uur. Er stond al een strakke zuiden wind bij
aankomst op de telpost. Ook vandaag zware bewolking en het heeft veel en vaak geregend.
De wind trok in de middag nog verder aan en het werd niet warmer dan 19 graden. Vandaag
werd de jaarlijkse brunch wandeling gehouden, de brunch wordt volgens traditie op de
telpost gehouden en ook dit jaar regende het. De 2 nieuwe bankjes werden vandaag officieel
in gebruik genomen. Jos vd Wijst, in de functie als wethouder van de gemeente Landerd,
droeg de bankjes over aan de Vogelwacht Uden. Tijdens de ceremonie werd ook gefilmd en
dit wordt later uitgezonden op de regio zender van de gemeente Landerd. Terug naar de
tellingen. Ook vandaag werkte het wéér niet mee. Toch werden ook nu goede aantallen
Zwaluwen geteld. Er konden 1547 Boerenzwaluwen, 123 Huiszwaluwen en nog 5
Gierzwaluwen aan de lijst worden toegevoegd. Een adult vrouwtje Bruine Kiekendief werd
gezien om 14.45. Een eenzame Ooievaar werd vechtend tegen wind gezien op weg naar het
zuiden. Ondanks de slechte omstandigheden leuke aantallen Gele Kwikstaarten, er werden
125 vogels geteld. De 2 Duinpiepers waren ook nu de hele dag aanwezig en ook de Draaihals
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liet zich af en toe zien. In totaal werden vandaag 1973 vogels geteld verdeeld over 22
soorten.
WEEK 7 (08 SEP- 14 SEP)
08-sep-2008
Maandag is begonnen met tellen om 07.00 uur. De dag begon bewolkt maar later op de
middag klaarde het op. Er stond een zwakke tot matige wind uit zuidwestelijke richting. Het
werd vandaag 20 graden. Een redelijk rustige dag vandaag op de telpost. Alleen de Zwaluwen
kwamen over in goede aantallen, er werden 1600 Boerenzwaluwen, 457 Huiszwaluwen en 2
Gierzwaluwen geteld. Weinig roofvogels, alleen 5 Sperwers konden worden genoteerd. Er
bevond zich nog maar 1 Duinpieper op de telpost, deze bleef de hele dag aanwezig. Ook de
Draaihals liet zich enkele malen erg leuk bekijken. Vandaag werden 2234 vogels geteld
verdeeld over 21 soorten.
9-sep-2008
Dinsdag is begonnen met tellen om 07.00 uur. Het was onbewolkt en later op de middag
vormde zich een sluierbewolking die meehielp om de hoge doortrek van roofvogels te kunnen
zien. Er stond een zwakke zuidoosten wind die later naar het zuiden draaide. De ochtend
begon met 5 graden Celsius erg koel, later steeg de temperatuur naar 26 graden. Het werd
een leuke en onderhoudende dag. In de vroege ochtend werd een groep van 34 Wilde
Eenden waargenomen die in zuidwestelijke richting over de telpost vlogen. Later op de dag
werden nog meer Wilde Eenden gezien en het dag aantal kwam uit op 41 vogels. Dit is een
nieuw dagrecord! Om 9.30 uur werden 2 Ooievaars gezien, dit waren niet de enige vandaag.
Om 9.49 werden nog 4 Ooievaars gezien. Vermoedelijk hebben deze overnacht nabij de
Hofmans Plassen. De vogels kwamen op korte afstand voorbij de telpost. Later op de middag,
om 16.32, werden nog 4 Ooievaars geteld. Omstreeks 17.00 werd een grote groep Ooievaars
rechts voor de telpost gezien. De vogels waren moeilijk te tellen maar het aantal lag volgens
de tellers op 48. Er werden foto’s gemaakt zodat de vogels thuis op de computer exact
geteld konden worden. De vogels werden gevolgd totdat ze in zuidelijke richting uit het
zicht verdwenen. Ongeveer een half uur later werd opnieuw, rechts voor de telpost, een
groep Ooievaars ontdekt. Deze vogels kwamen dichterbij en hun aantal kon goed worden
geteld, dit waren 43 vogels. Zij verdwenen in noordelijke richting maar kwamen later weer
terug en vlogen mooi voorbij de telpost. Deze vogels zijn later herontdekt op een veldje
nabij Nistelrode. Zij hebben hier waarschijnlijk overnacht. Op de foto’s van de eerste groep
werd duidelijk dat dit ook 43 vogels waren. We gaan er nu vanuit dat het hier om dezelfde
groep gaat en ze worden dus maar 1 keer geteld. Dit maakt het aantal op 53 Ooievaars
vandaag. Het totaal voor 2008 komt hiermee op 219! Vanwege het goede wéér ook een leuke
dag voor de roofvogels. 2 Wespendieven konden nog worden toegevoegd aan het mooie
seizoen aantal van 97, hiermee komt de stand op 99 Wespendieven. Nooit eerder hebben we
zoveel Wespendieven geteld in een seizoen. De 2 vogels kwamen door om 12.05 en 14.13. De
vogel van 12.05 was duidelijk een volwassen vrouwtje. De Bruine Kiekendieven blijven het
goed doen en vandaag werden 8 vogels geteld. Hier volgen de details: 3KJ♂ 12.42, ad♂
13.02, ad♀ en onbekend kleed (te hoog) 14.00, ad♀ 14.36, juv 17.15, ad♂ 18.17 en ad♀18.55.
Het totaal voor 2008 ligt nu op 62 Bruine Kiekendieven en ook dit is een nieuw jaarrecord!
Verder werden nog 20 Sperwers, 8 Buizerden, 1 Torenvalk en 3 Boomvalken op de lijst
bijgeschreven. Een late Zomertortel werd gezien, dit geld ook voor 5 Regenwulpen. De
aantallen Zwaluwen waren iets minder vandaag, toch werden nog 1253 Boerenzwaluwen, 296
Huiszwaluwen en 1 Gierzwaluw geteld. 3 Duinpiepers vlogen in een groepje over de telpost
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om 10.00 uur. In de ochtend werd het geluid van een vermoedelijke Ortolaan gehoord.
Helaas kon de vogel niet helemaal worden afgemaakt. Later op de middag om 15.59 werd een
zekere Ortolaan gehoord die uit zuidelijke richting over de telpost vloog. De vogel is
waarschijnlijk in de maïs ingevallen en misschien nog aanwezig. De lokale Duinpieper werd
ook vandaag weer enkele malen gezien, we hebben kunnen vaststellen dat het hier om een
juveniele vogel gaat. De Draaihals kon vandaag niet meer worden terug gevonden. Vandaag
werden 1972 vogels geteld verdeeld over 32 soorten.
10-sep-2008
Woensdag werd begonnen met tellen om 06.38 uur. Het was bewolkt maar af en toe kon de
zon doorbreken. Een zwakke tot matige wind kwam uit het zuidwesten en draaide van
zuidoost naar zuid. Het werd weer een hele leuke dag op de telpost. Een Visarend werd
gezien om 10.12 uur. 4 Bruine Kiekendieven werden op de lijst bijgeschreven: ad♂ 11.42,
3KJ♂ 14.30, juv 15.00 en ad♂ 16.52. 2 Wespendieven kwamen over om 14.38 en één tussen
16.00 en 17.00 uur. Verder nog 1 Havik, 5 Sperwers, 14 Buizerden en 2 Torenvalken. Flinke
Boerenzwaluw trek vandaag, niet minder dan 2471 Boertjes werden geteld. De Duinpiepers
blijven doorkomen en vandaag werden 4 Duinpiepers in een groepje gezien om 17.52 uur. Er
zaten ook de hele dag 2 Duinpiepers ter plekke. Vandaag werden 2862 vogels geteld
verdeeld over 33 soorten.
11-sep-2008
Donderdag werd begonnen met tellen om 06.45 uur. De ochtend begon half bewolkt en later
op de dag ontstonden mooie stapelwolken. De wind kwam uit het zuidoosten en was zwak tot
matig. Het werd vandaag 25 graden. En de vogels blijven maar komen, ook vandaag weer een
hele beste dag! Het dagrecord van de Blauwe Reiger werd met 77 vogels scherper gezet.
De vogels kwamen door in mooie groepjes, er werd zelfs een groep van 22 vogels gezien (722-10-2-12-1-2-1-12-1-5). Wederom leuke roofvogel trek. Er werden 11 Bruine
Kiekendieven geteld, hier volgen de details: 1x ad♂ 9.53, 1xjuv 9.15, 1x ad♂ 9.59, 1x ad♂ en
juv 12.18, 1x 2KJ♀ 12.30, 1x 2KJ♀ 12.35, 1x ad♀ 12.39, 1xjuv 13.42, 1x onbekend kleed
13.56 en 1x ad♀ en 1xjuv 17.53. Een Visarend werd bijgeschreven om 7.49. Een mannetje
Smelleken zat korte tijd op het veldje voor de telpost om daarna door te vliegen. Dit is de
eerste van dit seizoen. Verder nog 1 Wespendief (juv), 23 Sperwers, 13 Buizerden en 2
Boomvalken. De Boerenzwaluwen blijven ook goed doorkomen en vandaag werden 2258 vogels
geteld. Een goed aantal Gele Kwikstaarten kwam over en 218 vogels is de derde beste
telling. Een groep van 70 Gele Kwikstaarten heeft de hele dag op het veldje voor de telpost
gezeten. Onder deze groep zat een Noordse Kwikstaart die nog in zomerkleed zat. Dit is
een nieuwe soort voor de telpost. Ook werden 2 Grote Gele Kwikstaarten op de lijst
bijgeschreven. In de ochtend zaten 3 Duinpiepers ter plekke. 2 Duinpiepers werden
waargenomen toen zij de telpost passeerden. De 3 Duinpiepers waren toen nog aanwezig. In
de middag vlogen 2 van de TPers naar een ander veldje links van de telpost. Later vloog de
nog overgebleven Duinpieper weg, hij werd gevolgd tot hij niet meer te zien was. Vandaag
werden 2852 vogels geteld verdeeld over 34 soorten.
12-sep-2008
Vrijdag is begonnen met tellen om 06.24 uur. De ochtend begon zwaar bewolkt en de dag
werd gekenmerkt door lange periodes met regen. De wind kwam uit zuidwestelijke richting
en was zwak tot matig. Het werd vandaag 18 graden. Niet een dag waarvan je veel verwacht
en in een normaal telseizoen was er waarschijnlijk niet geteld. Omdat we nu met de
marathon telling bezig zijn moest de telpost bemand zijn en daar hebben we geen spijt van
gekregen. Voor de buien uit en ook tijdens de regen periodes kwamen gigantische
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hoeveelheden Boerenzwaluwen over de telpost gevlogen. De vogels vlogen in compacte
groepen van soms wel meer dan 500 vogels. Niet minder dan 7946 Boerenzwaluwen werden
geteld!! Een absoluut nieuw dagrecord, het oude dateert van vorig jaar (09-09-2007) en
stond op 5854 vogels. Door de massale doortrek hebben we waarschijnlijk nog een aantal
vogels gemist. Hier volgen de details: :(8-9) 5, (9-10) 429, (10-11) 2265, (11-12) 2576, (1213) 102, (13-14) 1392, (14-15) 537, (15-16) 172, (16-17) 41, (17-18) 84 en (18-19) 343. Ook
andere soorten zoals 2 Visarenden vlogen ondanks het weer toch richting het zuiden, tijden
van doorkomst 1x ad♀ 11.37 en 1x ad♂ 14.11. 3 Bruine Kiekendieven werden geteld: 1x juv
12.40, 1x juv 17.43 en 1x juv 17.43. Verder werden nog 6 Sperwers geteld. Leuke andere
soorten waren een Grote Zilverreiger en een Goudplevier. 2 Duinpiepers vlogen over de
telpost tussen 10 en 11 uur. Ook zitten nog steeds 2 Duinpiepers ter plekke. In totaal
werden vandaag 8152 vogels geteld verdeeld over 25 soorten.
13-sep-2008
Zaterdag is begonnen met tellen om 06.46 uur. Het was zwaar bewolkt met slecht zicht.
Niet veel later begon het te regenen en dit hield aan tot ongeveer 12.00 uur. Er stond een
zwakke zuidoosten wind. Na de regen periode bleef het droog maar het bleef zwaar bewolkt.
Het werd niet warmer dan 17 graden. Toen we in de ochtend begonnen leek het een slechte
dag te worden. Maar met de tellingen van gisteren in het geheugen hoopte we toch op
aantallen Zwaluwen. Tijdens de regen gebeurde niet veel maar toch konden 13 Pijlstaarten
genoteerd worden en iets na elven kwam een groep van 7 Grote Zilverreigers recht over de
telpost. Voor de Grote Zilverreiger is dit een nieuw dagrecord. Zoals gezegd werd het
ongeveer om 12.00 uur droog en vrijwel meteen werden Bruine Kiekendieven gezien gevolgd
door een Visarend. Daarna volgde een prachtige roofvogeltrek wat tot één van de beste van
de telpost behoort tot nu. Een waanzinnig aantal van 9 VISARENDEN werd geteld!!! Onnodig
te vermelden dat dit een nieuw dagrecord is, dit zijn de tijden van doorkomst: 1x 12.50, 1x
13.25, 2x 13.35, 1x 14.27, 1x 14.32, 1x 14.45, 1x 15.02 en 1x 15.22. 11 Bruine Kiekendieven
vlogen voorbij de telpost: 1x ad♀ 7.27, 1x onbekend kleed 12.11, 1x ad♂ 12.50, 1x juv 12.55,
1x juv 14.06, 2x juv 13.05, 1x ad♀ 13.12, 1x ad♂ en ad♀ 13.55, 1x juv 14.08 en 1x ad♀ 17.30.
Een juveniele Grauwe Kiekendief werd gezien om 14.38, dit is de derde van dit seizoen. Om
13.05 werd een juveniele Wespendief gezien die duidelijk op trek was. Normaal tellen we in
zover in september geen grote aantallen Wespendieven meer. De verrassing was daarom
groot toen er meerdere Wespendieven door begonnen te komen. In totaal werden vandaag
24 Wespendieven geteld, deze telling behoort tot de beste vijf tot nu toe. Dit zijn de
tijden van doorkomst: juv + ♀ 13.05, 1x ♀ 13.12, 1x 13.14, 2x 13.40, 1x 13.57, 2x 13.58, 1x
14.05, 4x 14.12, 3x 14.33, 3x 15.23, 2x 15.34 en 1x 18.15. Op de meeste telposten in de
Benelux werden vandaag goede aantallen Wespendieven (910) en Visarenden (210) geteld.
Verder werden nog 1 Havik, 13 Sperwers, 11 Buizerden en 2 Boomvalken geteld. Ook
vandaag leuke aantallen Blauwe Reigers, in totaal werden 65 vogels geteld. Dit is de op één
na beste telling voor de Blauwe Reiger. Tussen een groep Kievieten werden 4 steltlopers
ontdekt. 2 Kemphanen konden worden gedetermineerd de andere 2 konden helaas niet op
soort worden gebracht. De Boerenzwaluwen kwamen met mindere aantallen dan gisteren
maar er werden toch nog 1481 vogels aan de lijst toegevoegd. Een late Gierzwaluw werd nog
gezien. In de ochtend waren in ieder geval nog 2 Duinpiepers ter plekke en later werd een
derde vogel ontdekt. Ook de Noordse Kwikstaart was nog aanwezig. In totaal werden
vandaag 1986 vogels geteld verdeeld over 31 soorten.
14-sep-2008
Zondag werd begonnen met tellen om 06.35 uur. Het was onbewolkt en later op de dag
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ontstonden mooie stapelwolken. Een matige tot harde wind draaide van oost naar noordoost.
Het werd niet warmer dan 17 graden. Ook vandaag weer leuke roofvogeltrek. In de vroege
ochtend werd een Smelleken ontdekt op het veldje voor de telpost. Het roofvogeltje
probeerde een Kneu te verschalken, wat niet lukte, om daarna zijn reis te vervolgen. Ook op
het aardappelveldje links van de telpost heeft een Smelleken overnacht, ook deze vogel is
vertrokken. Later op de dag werden nog 2 Smellekens waargenomen waarmee het dagaantal
op 4 komt. De Visarenden zijn nog niet op en vandaag werden 2 vogels geteld (8.40 en 14.20
uur). Het jaartotaal staat nu op 28 Visarenden, het aantal van het jaar 2000 tot en met
2007 stond op 19 vogels. De Bruine Kiekendieven blijven ook maar doorkomen en ook nu
werden weer 11 vogels geteld: 1xjuv 8.55, 1x 2KJ♂ 9.38, 1xjuv 11.15, 1x ad♂ 13.25, 1x ad♂
15.02, 1x ad♂ 16.13, 1xjuv 16.25, 1x ad♂ 17.10, 1x 2KJ♂ 18.40, 1xjuv 19.27 en 1x juv 19.35.
We zitten nu op 102 Bruine Kiekendieven dit jaar. Een vrouwtje Blauwe Kiekendief werd
gezien om 12.25 uur. Minder Wespendieven dan gisteren maar toch werden nog 9 vogels
geteld: 1x♀ 10.20, 1xjuv 11.50, 4x 12.25, 1x 13.29, 1x 14.10 en 1x 17.55. Een Slechtvalk vloog
hoog over de telpost en werd nog maar net opgemerkt. Verder werden nog 23 Sperwers, 11
Buizerden, 1 Torenvalk en 4 Boomvalken geteld. Een goed aantal van 2237 Boerenzwaluwen
werden nog geteld. De Bruine Rat die rond de telpost hangt begint al aardig tam te worden
en vandaag liep het beestje ongestoord tussen de tellers rond. In totaal werden vandaag
2723 vogels geteld verdeeld over 30 soorten.
WEEK 8 (15 SEP- 21 SEP)
15-sep-2008
Maansdag is begonnen met tellen om 07.00 uur. De ochtend begon licht bewolkt maar later
trok de bewolking flink aan. Een matige tot krachtige wind kwam uit noordoostelijke richting
en voelde koud aan. Het werd dan ok niet warmer dan 14 graden. Na het geweld van
afgelopen weekend was het vandaag iets rustiger op de telpost. Een adult vrouwtje Bruine
Kiekendief werd gezien om 7.25 uur. Een vrouwtje Smelleken kwam laag over het veld voor
de telpost hard voorbij en werd bijna niet gezien. Verder werden nog 1 Havik, 17 Sperwers,
15 Buizerden en 1 Boomvalk geteld. Andere leuke soorten waren een Goudplevier en een
Grote Gele Kwikstaart. Er beginnen meer Graspiepers rondom de telpost te komen en
vandaag werden 18 vogels op doortrek gezien. Ook weer Zanglijsters vandaag, allemaal
tekenen dat de herfst in aantocht is. Vandaag werden 1241 vogels geteld verdeeld over 23
soorten.
16-sep-2008
Dinsdag is begonnen met tellen om 07.00 uur. Het was zwaar bewolkt en er stond een
zwakke wind uit noordelijke richting. Het begint al aardig af te koelen en in de morgen was
het niet warmer dan 7 graden. De temperatuur liep in de middag niet verder op dan 15
graden. Vandaag wederom een rustige dag. Alleen de Zwaluwen kwamen in redelijke aantallen
door. Er konden 1187 Boerenzwaluwen en 110 Huiszwaluwen genoteerd worden. Een adult
mannetje Bruine Kiekendief werd gezien om 14.10. Iets eerder (14.06) werd op grote
hoogte een Slechtvalk waargenomen. Verder werden nog 8 Sperwers en 7 Buizerden geteld.
Een Grote Zilverreiger werd gezien toen hij in noordoostelijke richting overvloog. In de
ochtend werden weer 2 Zanglijsters gezien die richting het zuiden vlogen. Vandaag werden
1400 vogels geteld verdeeld over 17 soorten.
17-sep-2008
Woensdag is begonnen met tellen om 06.53 uur. Het was de gehele dag zwaar bewolkt. Een
zwakke wind kwam uit zuidoostelijke richting en draaide later naar het oosten. Het werd
Verslag Marathon trektellingen 2008, Telpost Brobbelbies, Vogelwacht Uden e.o. pag 50/74

niet warmer dan 15 graden. Een juveniele Wespendief werd gezien om 15.42 uur, de vogel
vloog strak richting het zuiden. Verder werden nog een Smelleken en 2 Sperwers genoteerd.
De Boerenzwaluwen komen nog steeds met goede aantallen over de telpost, vandaag werden
1445 vogels geteld. Daarnaast werden ook nog 56 Huiszwaluwen op de lijst bijgeschreven.
De aantallen Huiszwaluwen zijn erg groot dit jaar. We zitten nu al op 7010 vogels, dit is
nooit eerder gebeurd. Het werd verder een rustige dag op de telpost. In totaal werden
vandaag 1632 vogels geteld verdeeld over 26 soorten.
18-sep-2008
Donderdag is begonnen met tellen om 07.00 uur. Het was vandaag licht bewolkt en er stond
een matige tot krachtige noordoosten wind. In de ochtend is het met 4 graden al aardig fris,
het werd in de middag ook niet warmer dan 15 graden. Opnieuw goede aantallen
Boerenzwaluwen, er werden vandaag 1714 vogels aan de lijst toegevoegd. Ook 65
Huiszwaluwen werden geteld. 2 Bruine Kiekendieven werden gezien, een juveniele vogel om
13.04 en een mannelijke 2de kalenderjaar vogel om 17.59 uur. We zitten nu op 107 Bruine
Kiekendieven dit Seizoen! Verder werden nog 8 Sperwers, 8 Buizerden, 1 Boomvalk en 1
Slechtvalk gezien. Een opmerkelijk aantal van 12 Gaaien trok over de bosrand voorbij. Op
andere telposten in Nederland worden ook goede aantallen Gaaien gezien. Verder valt er
niet veel bijzonders te vermelden. Vandaag werden 1917 vogels geteld verdeeld over 21
soorten.
19-sep-2008
Vrijdag is begonnen met tellen om 07.00 uur. De dag begon onbewolkt maar later ontstonden
stapelwolken. We kunnen de eerste nachtvorst noteren en in de ochtend was het aardig wit
op de telpost. Het werd in de middag 17 graden. Eindelijk weer een leuke dag op de telpost
na een betrekkelijk rustige week. Een Rode Wouw vloog links van de telpost voorbij om
11.39. Iets later werd op enige afstand een Visarend waargenomen, dit was precies op het
middaguur. Het was de 29ste Visarend van dit seizoen! Een juveniele Bruine Kiekendief werd
gezien om 14.28 uur en een Blauwe Kiekendief werd op grote hoogte waargenomen om 13.45
toen hij richting het zuiden vloog. Verder werden nog 9 Sperwers, 3 Buizerden, 1
Torenvalk, 1 Smelleken en 1 Boomvalk gezien. De aantallen werden goedgemaakt door de
1145 Boerenzwaluwen die op de lijst bijgeschreven konden worden. In de ochtend werden 2
Kruisbekken gezien later konden nog 7 Kruisbekken genoteerd worden. Andere leuke
soorten waren een Grote Gele Kwikstaart en 3 Tapuiten. Ook vandaag werden 4 Gaaien
gezien die duidelijk op trek waren. We zien op dit moment veel Gaaien vliegen rondom de
telpost maar het is moeilijk vast te stellen of dit vogels op trek zijn of voedsel
verzamelende vogels. We noteren daarom alleen Gaaien die hoog overkomen en doorvliegen.
Vandaag werden 1385 vogels geteld verdeeld over 31 soorten.
20-sep-2008
Zaterdag is begonnen met tellen om 07.00 uur. Het werd een dag met geen bewolking en er
stond een zwakke wind die uit oostelijke richting kwam. Later op de dag draaide deze naar
zuidoostelijke richting. Wederom nachtvorst en het was maar 2 graden bij aankomst op de
telpost, later steeg de temperatuur naar 17 graden. Vandaag geen hoge aantallen en dat
komt omdat waarschijnlijk de Boerenzwaluwen een heel eind op zijn. Er werden vandaag
(maar) 377 Boerenzwaluwen geteld. We hebben dit seizoen een enorm aantal van 42.350
Boerenzwaluwen geteld. Dit heeft natuurlijk ook te maken met het aantal teluren maar het
blijft een gigantisch aantal. Uit dezelfde richting als gisteren kwam ook vandaag een Rode
Wouw aangevlogen, dit was om 10.12 uur. Duidelijk was te zien dat het hier om een juveniele
vogel ging. De vogel kwam erg dichtbij en er werden leuke foto’s gemaakt. Een juveniele
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Wespendief werd op hoogte waargenomen, dit is de 138ste Wespendief dit seizoen. Verder
werden nog 6 Sperwers, 12 Buizerden, 1 Torenvalk, 1 Smelleken en 1 Boomvalk gezien. Een
Duinpieper werd gehoord tussen 10 en 11, dit is de 24ste Duinpieper van het Seizoen!! We
hadden tot nu toe sinds het jaar 2000 14 Duinpiepers geteld. We hebben dat dit jaar dus
even verdubbeld! Ook op andere telposten werden dit jaar meer Duinpiepers gezien dan
normaal. De piek van de doortrek van Duinpiepers is nu wel voorbij en ik verwacht niet dat er
nog veel doorkomen. Op enorme hoogte werd door John Opdam een Grote Zilverreiger
ontdekt. De vogel zat echt bizar hoog en was maar net te zien. Zoals gezegd geen hoge
aantallen vandaag en er werden maar 525 vogels geteld verdeeld over respectabel aantal van
34 soorten.
21-sep-2008
Zondag is begonnen met tellen om 07.00 uur. Het werd een bewolkte dag met een zwakke
wind die uit noordoostelijke richting kwam. In de ochtend was het maar 3 graden en de
temperatuur kwam vandaag niet verder dan 16 graden. Het lijkt erop dat de Boerenzwaluwen
echt op zijn en vandaag werden maar 189 vogels geteld. De aantallen Graspiepers nemen
daar in tegen toe en vandaag werden voor het eerst groepjes waargenomen die hoog over de
telpost vlogen. Er werden in totaal 81 Graspiepers geteld. Een vrouwtje Blauwe Kiekendief
werd gezien om 19.10 uur. Verder werden nog 2 Sperwers, 2 Buizerden, 1 Torenvalk, 1
Smelleken en 1 Slechtvalk gezien. Het was een rustige dag op de telpost en er werden niet
meer dan 404 vogels geteld verdeeld over 24 soorten.
WEEK 9 (22 SEP- 28 SEP)
22-sep-2008
Maandag is begonnen met tellen om 07.10 uur. De ochtend begon met lichte bewolking maar
later trok het helemaal dicht. Er stond een zwakke wind die uit noordoostelijke richting
kwam. Het werd vandaag niet warmer dan 17 graden. Het werd een leuke dag op de
Brobbelbies. De Graspiepers beginnen nu echt in redelijke aantallen door te komen en
vandaag werden 271 Graspiepers genoteerd. Tussen de Graspiepers werd een
Roodkeelpieper gehoord. De vogel vloog tussen 6 Graspiepers en liet zich duidelijk horen. Er
vond ook leuke roofvogeltrek plaats. Zo werden 3 Bruine Kiekendieven geteld: 1x juv 13.05,
1x onbekend kleed 13.32 en 1x juv 14.59. Een vrouwtje Blauwe Kiekendief werd
waargenomen om 7.37 uur. 2 late Wespendieven werden nog gezien, een juveniele vogel om
11.28 en de tweede vogel (onbekend kleed) om 14.12 uur. Verder werden nog 2 Smellekens, 8
Sperwers en 5 Buizerden geteld. Een groepje van 5 Rietganzen kwam hoog over de telpost
gevlogen, dit zijn de eerste van het seizoen. Wij zien nu ook Gaaien in grotere aantallen
hoog overvliegen, vandaag werden 20 Gaaien geteld. Dit is een nieuw dagrecord. De aantallen
Boerenzwaluwen beginnen flink af te nemen en vandaag werden maar 166 Boertjes geteld.
In totaal werden vandaag 661 vogels geteld verdeeld over 28 soorten.
23-sep-2008
Dinsdag is begonnen met tellen om 07.10 uur. Het was zwaar bewolkt en dit bleef zo de hele
dag. Na 17.00 uur begon het te regenen. Er stond een zwakke tot matige wind uit noordelijke
richting en het werd niet warmer dan 15 graden. Er hangt al een echte najaar sfeer rondom
de telpost. Vandaag werden ook de eerste maïs veldjes geoogst rondom de telpost. We
hadden een rustige dag met kleine aantallen vogels. Een IJsgors kwam roepend over de
telpost om 7.45 en streek neer in de maïs. De vogel is daarna niet meer gezien maar zit er
misschien nog wel. Een Smelleken kwam recht over de telpost. Er werden van de rovers
alleen nog 4 Sperwers gezien. De eerste Sijzen konden op de lijst worden gezet. Vandaag
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werden 147 Graspiepers geteld en de aantallen Witte Kwikstaarten (31) nemen gestaag
toe. Er werden 78 Boerenzwaluwen geteld en rond de telpost zie je geen Zwaluwen meer
foerageren. Ook vandaag veel Gaaien op de telpost en het verse dagrecord van gisteren
werd alweer verbroken. Vandaag werden 38 Gaaien genoteerd. Een late Tapuit werd
waargenomen op het veldje voor de telpost. Vandaag is door de telpost meegewerkt aan het
radio programma jobhopper van de VARA. Ine Koggel wilde haar dagelijkse baan graag voor 1
dag inruilen om een keer vogels mee te tellen op een telpost. Zij is vandaag de hele dag bij
ons op de telpost aanwezig geweest. Helaas voor haar werden vandaag geen grote aantallen
vogels geteld maar zij keerde toch enthousiast terug naar Eindhoven op het eind van de
middag. Vandaag werden 357 vogels geteld verdeeld over 21 soorten.
24-sep-2008
Woensdag is begonnen met tellen om 07.11 uur. Het was zwaar bewolkt en dat bleef de hele
dag zo. Er stond een zwakke tot matige wind uit oostelijke richting die later naar het
noordoosten draaide. Het werd vandaag niet warmer dan 15 graden. Ondanks de sombere
weeromstandigheden werd het een aardige dag. De Graspiepers blijven gestaag doorkomen
en vandaag werden 244 vogels geteld. Een late Wespendief trok over de telpost om 11.20
uur. Een leuk aantal van 3 Smellekens kon op de lijst worden bijgeschreven. Verder werden
nog 8 Sperwers en 5 Buizerden genoteerd. Een mooie groep van 10 Goudplevieren vloog
voorbij. De aantallen Zanglijsters nemen toe en vandaag werden 23 vogels genoteerd. 134
Boerenzwaluwen werden nog geteld en bijzonder was een late Gierzwaluw die zich snel uit
de voeten maakte. Dit is overigens niet de laatste waarneming van de Gierzwaluw voor de
telpost, die was op 18 oktober in het jaar 2004. De juveniele Tapuit van gisteren is nog
steeds aanwezig en lijkt steeds tammer te worden. Vandaag kwam de vogels tot enkele
meters bij de keet om voedsel te zoeken, hij kon dan ook mooi gefotografeerd worden.
Hoogtepunt van de dag vormde de Gaaien trek die nu ook bij ons in aantallen toeneemt.
Vandaag werden maar liefst 103 Gaaien geteld. Dit is de derde dag op rij dat het dagrecord
voor de Gaai verbroken word. Dit zijn de uur aantallen: (8-9) 8, (9-10) 3, (10-11) 12, (11-12)
20, (12-13) 30, (13-14) 11, (14-15) 1, (15-16) 12 en (16-17) 3. In totaal werden vandaag 662
vogels geteld verdeeld over 27 soorten.
25-sep-2008
Donderdag is begonnen met tellen om 07.15 uur. De ochtend begon bewolkt maar later trok
het open en er ontstonden mooie stapelwolken. Het werd vandaag niet warmer dan 14
graden. Het werd een leuke dag met de eerste groepjes Vinken. In totaal werden 82 Vinken
geteld en ook de eerste Keep van het seizoen werd genoteerd. De Graspiepers kwamen door
in leuke aantallen en groepjes, er konden 249 vogels genoteerd worden. Tussen 11 en 12 werd
een Roodkeelpieper gehoord die tussen de Graspiepers vloog. Een volwassen vrouwtje
Slechtvalk probeerde een duif te pakken om daarna door te vliegen . Verder werden nog 21
Sperwers, 17 Buizerden, 1 Torenvalk en 1 Smelleken geteld. Een Grote Zilverreiger werd
gezien en 5 late Gele Kwikstaarten werden nog aan de lijst toegevoegd. De Boerenzwaluwen
zijn nog niet helemaal op en er werden vandaag nog 216 Boertjes geteld. In totaal werden
vandaag 729 vogels geteld verdeeld over 26 soorten.
26-sep-2008
Vrijdag is begonnen met tellen om 07.15 uur. Het werd een dag met geen bewolking en een
strak blauwe lucht. De wind was zwak en draaide van noord naar noordoostelijke richting.
Het werd een rustige dag op de telpost en de blauwe lucht hielp niet mee om de vogels te
kunnen zien. Een juveniele Wespendief werd wel opgemerkt om 14.06 uur. Ook werden 7
Sperwers en 7 Buizerden ontdekt in het blauwe. Vandaag werden 127 Graspiepers geteld. 9
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late Huiszwaluwen werden in een groepje gezien toen ze laag over de telpost vlogen. Ook
werden 88 Boerenzwaluwen geteld. Vandaag werden 385 vogels geteld verdeeld over 23
soorten.
27-sep-2008
Zaterdag is begonnen met tellen om 07.00 uur. Wederom een onbewolkte dag met een
strakke blauwe lucht. In de ochtend hing er grondmist waardoor het zicht niet al te best
was, deze loste vrij snel op. Er stond een zeer zwakke wind uit oostelijke richting. In de
ochtend gaf de thermometer niet meer aan dan 3 graden, het werd in de middag 17 graden.
Het werd geen slechte dag en vandaag leek het een echte najaar telling, de aantallen moeten
nog wel toenemen natuurlijk. In de ochtend en vroege middag werden groepen Vinken
waargenomen wat leidde tot een totaal van 320 Vinken. Ook de Graspiepers deden het niet
verkeerd met 307 vogels. Ook andere najaar soorten zoals Veldleeuwerik (31), Zanglijster
(23), Sijs (29), Kneu (75) en Rietgors (8) werden al mondjesmaat gezien. een juveniele
Bruine Kiekendief werd om 17.30 uur gezien. Verder werden nog 15 Sperwers en 6
Buizerden geteld. De eerste Kolganzen werden gezien, een groep van 10 vogels kwam op
hoogte over de telpost. Een Ekster vloog op grote hoogte over en werd daarom
opgeschreven. Toch nog 213 Boerenzwaluwen vandaag en ook werden nog 4 Huiszwaluwen
gezien. Vandaag werden 1226 vogels geteld verdeeld over 35 soorten.
28-sep-2008
Zondag werd begonnen met tellen om 07.00 uur. De dag begon met grondmist en een
onbewolkte blauwe lucht. Later trok de grondmist omhoog en hierdoor ontstond een heiige
lucht waarin vogels niet makkelijk gezien konden worden. De wind draaide van oost naar zuid
en op het eind van de dag stond hij pal west, het waaide niet hard. Bij aankomst op de
telpost was het 2 graden, later op de middag steeg de temperatuur naar 17 graden. Ondanks
het slechte zicht konden ook vandaag veel groepjes Vinken geteld worden. Er werden
vandaag 783 Vinken geteld, geen slecht aantal voor de tijd van het jaar. Ook de
Graspiepers deden het opnieuw verkeerd met 266 vogels. Meteen bij aankomst werd een
vrouwtje Blauwe Kiekendief gezien. Verder erg weinig rovers vandaag, er werden maar 1
Sperwer en 2 Buizerden geteld. De aantallen Witte Kwikstaarten beginnen toe te nemen en
vandaag werden 43 vogels geteld. Een groepje van 6 Boomleeuweriken vloog recht over de
telpost. 4 Wulpen vlogen op zeer grote hoogte over en leuk was een groepje van 6
Goudplevieren. Dit geld ook voor een groepje van 10 Putters die links van de telpost voorbij
vlogen. Ook vandaag werden Kolganzen (8) gezien en een groep van 12 Rietganzen vloog
zwijgzaam over de telpost op de late middag. De Gaaien zijn nog niet op en vandaag werden
18 vogels geteld, deze week werden 260 Gaaien geteld bij ons. Nooit eerder hebben wij
zoveel Gaaien geteld. Een Grote Gele Kwikstaart werd gezien en ook vandaag leuke
aantallen Witte Kwikstaarten (43). De aantallen Veldleeuweriken en Kneuen beginnen aardig
toe te nemen rondom de telpost. Vandaag werden in totaal 1450 vogels geteld verdeeld over
33 soorten.
WEEK 10 (29 SEP - 05 OKT)
29-sep-2008
Maandag is begonnen met tellen om 07.15 uur. Het was zwaarbewolkt met vooral in de
ochtend veel regen. Er stond een matige tot krachtige zuidwesten wind. In de ochtend was
het 3 graden en het kwik steeg vandaag niet verder dan 14 graden. Er was vandaag weinig
trek wat waarschijnlijk wel met het weer te maken zal hebben. Vandaag voor het eerst een
dag zonder Zwaluwen. Enige hoogtepuntje was een Slechtvalk die over de telpost trok.
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Verder werden nog 5 Sperwers en 1 Buizerd gezien. De Graspiepers waren vandaag in de
meerderheid met 109 exemplaren. Andere soorten die het vermelden waard zijn een
Goudplevier en 2 Watersnippen. Er zijn vandaag 397 vogels geteld verdeeld over 23
soorten.
30-sep-2008
Dinsdag is begonnen met tellen om 07.40 uur. Het was vandaag zwaar bewolkt met lange
perioden regen. Er stond een krachtige tot stormachtige wind die uit zuidwestelijke richting
kwam. Het werd vandaag niet warmer dan 14 graden. Zoals gezegd, veel regen vandaag en
het is maar goed dat we een keet hebben om in te schuilen. Ondanks het weer zijn vandaag
toch nog een aantal leuke waarnemingen gedaan. Zo werd om 16.22 uur een Rode Wouw
gezien die vechtend tegen de wind richting het warme zuiden vloog. Een vrouwtje Slechtvalk
werd gezien tussen 14 en 15 uur. In tegenstelling tot gisteren werden vandaag weer
Boerenzwaluwen geteld, er konden nog 10 Boertjes worden toegevoegd aan het grote aantal
van dit jaar. Verder bleef het erg rustig op de telpost, er werden vandaag 298 vogels geteld
verdeeld over 20 soorten.
_________________________________________________________________
September is een beste maand geworden. We hebben vele mooie dagen gehad en de vogels
werken tot nu toe goed mee met de marathon telling. We beleefden op de 13de één van de
beste roofvogel trek dagen tot nu toe met maar liefst 9 Visarenden. Ook de vele
Duinpiepers die overvlogen en lange tijd ter plekke aanwezig waren zorgden voor bekijks uit
alle delen van Nederland. Hieronder volgen nog wat extra gegevens.
01-okt-2008
Woensdag is begonnen met tellen om 07.30 uur. Het blijft slecht weer en ook vandaag zwaar
bewolkt met veel regen. Een stormachtige wind kwam uit zuidwestelijke richting. Het werd
ondanks het slechte weer toch nog 15 graden. Door de weeromstandigheden wederom geen
hoge aantallen vogels. De Graspiepers waren in de meerderheid met 103 exemplaren.
Hoogtepunt was een Velduil die vanuit de 3 Vennen aan kwam vliegen om 9.35 uur. De vogel
landde op het veldje voor de telpost. Er werd verder niet veel gezien. Vandaag werden in
totaal 253 vogels geteld verdeeld over 15 soorten.
02-okt-2008
Donderdag is begonnen met tellen om 07.20 uur. Het was half bewolkt met af en toe flinke
buien gepaard met windstoten. Er stond een matige tot krachtige wind die uit zuidwestelijke
richting kwam. Het werd vandaag niet warmer dan 10 graden. Ondanks het weer konden
vandaag toch leuke aantallen vogels geteld worden. De Graspiepers trokken leuk en in totaal
werden 481 vogels geteld. De meeste Graspiepers werden gezien tussen 9 en 11 uur. Een
juveniele Slechtvalk werd gezien om 18.23 uur. Verder werden nog 6 Sperwers, 2 Buizerden
en 1 Smelleken waargenomen. De Boerenzwaluwen blijven toch nog doorkomen en vandaag
werden 58 vogels geteld. Ook leuke aantallen voor de Vink (247), Kruisbek (8) en de Kneu
(148). Allemaal tekenen dat de najaar trek gaat beginnen. Vandaag werden 1182 vogels
geteld verdeeld over 27 soorten.
03-okt-2008
Vrijdag werd begonnen met tellen om 07.15 uur. Het was half tot zwaar bewolkt met in de
ochtend een hevige hagelbui. Er stond een zwakke tot matige wind uit zuidwestelijke
richting. Het werd vandaag niet warmer dan 10 graden. Het werd een heel leuke dag met de
eerste echte aantallen. De Vinken waren vandaag in de meerderheid met 3731 vogels. Dit
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zijn de aantallen per uur: (7-8) 39, (8-9) 176, (9-10) 130, (10-11) 800, (11-12) 1431, (12-13)
736, (13-14) 271, (14-15) 87 en (15-16) 12. Ook goede aantallen voor de Graspieper (748),
Kneu (179), Koperwiek (475) en Witte Kwikstaart (53). Een vrouwelijke Slechtvalk werd
gezien om 11.52uur, later op de dag (18.20) werd nog een tweede Slechtvalk gezien. Verder
werden nog 12 Sperwers, 2 Buizerden, 1 Torenvalk en 1 Smelleken gezien. Een
Roodkeelpieper kwam roepend recht over de keet gevlogen. De vogel vloog richting de Munse
Hei en verdween daar uit het zicht. Het hoogtepunt van de dag was een Velduil. De vogel
werd ontdekt om 9.51 door het opvliegen van een groep Spreeuwen, de Velduil is in
zuidoostelijke richting weggevlogen. Ook leuk om te vermelden zijn 2 Grote Gele
Kwikstaarten. Vandaag werden 5570 vogels geteld verdeeld over 40 soorten.
04-okt-2008
Zaterdag is begonnen met tellen om 07.15 uur. Het was half bewolkt met 1 buitje van een
half uurtje tussen 10 en 11. Er stond een zuidwestelijke wind met windkracht 1-3. Het was in
de vroege ochtend koud met ongeveer 4 graden, het kwik kwam in de middag niet boven de
12 graden. Vanaf het eerste licht vlogen de Vinken gestaag door boven beide bosranden.
Grote groepen vormde een continue stroom en leidde tot een nieuw dagrecord van welgeteld
15133 Vinken!! Dit zijn de aantallen per uur: (7-8) 304, (8-9) 888, (9-10) 4204, (10-11)
3806, (11-12) 3992, (12-13) 1093, (13-14) 605, (14-15) 125. Tevens vlogen er goede aantallen
Kwikken wat zorgde voor nieuwe dagrecords voor de Witte Kwikstaart (169) en de Grote
Gele Kwikstaart (7). Ook goede aantallen Graspiepers werden geteld, in totaal konden 1373
vogels genoteerd worden. Verder nog leuke aantallen voor de Koperwiek (529), Kneu (143)
en Zanglijster (58). Een Grote Zilverreiger werd hoog boven de telpost waargenomen. 2
Barmsijzen en 11 Kruisbekken zorgden voor wat afwisseling en 4 Smellekens voor wat
spanning. Vara’s Vroege Vogels is op bezoek geweest om ons op te nemen in verband met de
World Birdwatch. Dit was op zondagochtend tussen 8 en 10 uur te horen. Het is de echte
eerste najaar telling geworden van dit seizoen, hopen dat de dag een trend zet voor de rest
van oktober. Er werden vandaag 18676 vogels geteld verdeeld over een indrukwekkend
aantal van 45 soorten.
05-okt-2008
Zondag is begonnen met tellen om 07.28 uur. Het was zwaar bewolkt en het regende vrijwel
de hele dag. De wind was krachtig tot stormachtig en kwam uit zuidwestelijke richting. Het
werd niet warmer dan 11 graden. Dit weerbeeld was van toepassing in geheel Nederland. De
omstandigheden waren dusdanig slecht dat vrijwel de hele dag vanuit de keet geteld werd.
Niettemin zijn we toch de hele dag aanwezig geweest. Vogels werden niet veel geteld. Onze
plaatselijke Tapuit liet zich wel weer zien en zal zich waarschijnlijk bij de eerste de beste
goede nacht uit de voeten maken. Uit de foto's blijkt overigens dat dit een andere vogel is
dan de tamme Tapuit van 2 weken geleden. Er werden vandaag 418 vogels geteld verdeeld
over 19 soorten.
WEEK 11 (06 OKT - 12 OKT)
06-okt-2008
Maandag is begonnen met tellen om 07.20 uur. Bij aanvang van de telling hing er grondmist
en de bosranden waren maar net te zien. Vrij snel begon het te motregenen en dit hield aan
tot ongeveer 13.00 uur. Later op de middag klaarde het op en de dag eindigde met een mooie
heldere zonsondergang. Een zwakke wind draaide van noord naar zuid en het werd niet
warmer dan 13 graden. Door het slechte zicht en de motregen vlogen in de ochtend niet veel
vogels. Na het middaguur konden enkele Vinken en Graspiepers genoteerd worden. Om 13.20
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uur vloog links van de telpost een Rode Wouw voorbij, dit is de vijfde van dit seizoen. Nog
steeds geen grote aantallen maar leuk waren 2 Kruisbekken en een Grote Gele Kwikstaart.
Een late Gele Kwikstaart werd ook nog gezien. De middag bleef verder rustig tot ongeveer
17.00 uur. Opeens begonnen er groepjes Graspiepers en Witte Kwikstaarten te vliegen. In
korte tijd werden nog 164 Graspiepers en 38 Witte Kwikken (1 groep van 21 vogels) geteld.
Om 18.50 kwam een mooie adulte mannelijke Slechtvalk recht op de telpost gevlogen. De
vogel vloog strak door in zuidwestelijke richting. Vandaag werden 676 vogels geteld
verdeeld over 32 soorten.
07-okt-2008
Dinsdag is begonnen met tellen om 07.15 uur. Tot 11 uur was het geheel onbewolkt daarna
werd het volledig bewolkt en er viel af en toe een buitje. De wind, kracht 2-3, kwam uit
zuidelijke richting en draaide later naar het zuidoosten. Het werd vandaag 13 graden. Vroeg
in de ochtend begon het al flink te vliegen. Met name in de eerste uren was er een
chaotische trek. Alle soorten vlogen door elkaar en de blauwe lucht maakte het niet
eenvoudig om de vogels te kunnen zien. Wel was duidelijk dat de grote meerderheid uit
Vinken bestond. Deze trek nam na 9 uur in hevigheid toe en we merkten al snel dat de
dichtheid van vogels vele malen groter was dan de topdag van afgelopen zaterdag. Na 11 uur
nam de bewolking en de wind toe, hierdoor gingen de vogels lager vliegen. Een continue
stroom van Vinken kwam over beide bosranden en ook recht boven de telpost vlogen
meerdere groepen. De groepen Vinken bestonden soms uit meer dan 400 vogels. Het werd
dan ook een superdag voor de Vinken op de Brobbelbies. Maar liefst 44387 Vinken werden
vandaag geteld!!! Het nieuwe dagrecord van afgelopen zaterdag werd verpletterd, alleen al
van 11 tot 12 uur werden 13000 Vinken geteld. Hier volgen de aantallen per uur: (7-8) 452,
(8-9) 1768, (9-10) 5855, (10-11) 8270, (11-12) 13000!, (12-13) 7173, (13-14) 5626, (14-15)
1120, (15-16) 397, (16-17) 195, (17-18) 415 en (18-19) 116. Het bleef vandaag niet alleen
beperkt tot Vinken. Ook andere vogelsoorten kwamen in goede aantallen overgevlogen.
Nieuwe dagrecords werden geboekt voor: Rietgors (146), Grote Gele Kwikstaart (12),
Witte Kwikstaart (376), Heggenmus (18) en Kneu (950). Voor de Graspieper werd met
2669 de op één na beste telling neergezet. Een groepje van 7 Kruisbekken kwam over met
de zogenaamde Barmsijsroep. Dit roepje word ook wel eens op andere telposten gehoord.
Een late Boompieper werd gehoord en gezien. Het werd vandaag een dag met het hoogste
aantal vogels tot nu toe op de telpost. In totaal werden 54314 vogels geteld verdeeld over
42 soorten!!
08-okt-2008
Woensdag werd begonnen met tellen om 07.15 uur. De ochtend begon bewolkt maar later
klaarde het op. Er stond een matige westen wind die later naar het zuidwesten draaide. Het
werd vandaag 18 graden. Prachtige Zanglijster trek vandaag, de vogels kwamen over een
breed front hoog over. Sommige zaten zo hoog dat ze nauwelijks zichtbaar waren, we
hebben er zeker veel gemist. Dit zijn de uuraantallen: (8-9) 64, (9-10) 422, (10-11) 462, (1112) 151, (12-13) 88, (13-14) 88 daarna kwamen niet veel Zanglijsters meer door. Dit is
overigens een nieuw dagrecord. Ook op andere telposten ten oosten van ons werden veel
Zanglijsters geteld. Ook vandaag weer goede aantallen Vinken, er konden 11310 vogels aan
de lijst worden toegevoegd. Dit is de op twee na beste telling van de telpost voor de Vinken.
Een Grote Pieper kwam recht over de keet om 9.15 uur. De vogel kon goed worden bekeken
en ook het geluid is gehoord. Dit is pas de tweede keer dat we een Grote Pieper zien op de
telpost. Een late Juveniele Bruine Kiekendief werd gezien om 18.40. Verder werden nog 11
Sperwers, 1 Buizerd en een Smelleken gezien. Een IJsgors verbleef korte tijd ter plaatse,
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dit is de tweede van het jaar. Op andere telposten in Nederland worden grote aantallen
Mezen geteld, ook vandaag zagen wij (voor ons) goede aantallen Mezen. We noteerden 2
Zwarte Mezen, 70 Pimpelmezen en 1 Koolmees, voor de Pimpelmees is dit een nieuw
dagrecord. Een Witgatje werd hoog boven de telpost waargenomen. De tamme Tapuit die
ongeveer 2 weken bij de telpost gebivakkeerd heeft is vannacht vertrokken. Vandaag is de
MILJOENSTE vogel van de telpost geteld!! Dit was om 10.42 uur en de eer viel aan een
Zanglijster. Er werden vandaag 16777 vogels geteld verdeeld over 48 soorten.
09-okt-2008
Donderdag is begonnen met tellen om 07.15 uur. De ochtend begon met grondmist maar later
kwam de zon door en ontstonden mooie stapelwolken. Er stond een zwakke wind die uit
zuidwestelijke richting kwam. De dag begon met 4 graden en later liep de temperatuur op
naar 14 graden. De vogels blijven nog steeds aardig vliegen. De Vinken aantallen worden
minder maar ze zijn nog niet op, vandaag werden 3506 Vinken geteld. Ook nog steeds goede
aantallen Boerenzwaluwen voor de tijd van het jaar, 56 vogels is niet verkeerd. De
Buizerden beginnen te komen en vandaag werden 44 vogels geteld. Verder werden nog 1
Bruine Kiekendief (17.58), 2 vrouwtjes Blauwe Kiekendief (samen om 18.33), 19 Sperwers,
3 Torenvalken en 1 Smelleken gezien. 3 Grote Zilverreigers werden aan de lijst
toegevoegd. Andere leuke aantallen voor: Koperwiek (583), Witte Kwikstaart (153),
Spreeuw (2851) en Kneu (434). Opnieuw werd het dagrecord voor de Pimpelmees
verbroken, vandaag passeerden 102 Pimpeltjes de telpost. Sommige werden op wel 100
meter hoogte boven de keet gezien. Vandaag werden 9744 vogels geteld verdeeld over 46
soorten.
10-okt-2008
Vrijdag is begonnen met tellen om 07.20 uur. De ochtend begon met laaghangende
grondmist, later klaarde het op en ontstond er sluier bewolking. Er stond een matige wind
die uit zuidwestelijke richting kwam. Het werd vandaag 17 graden. Nog steeds goede
aantallen, de vogels lijken nog lang niet op te zijn. Dit geld zeker voor de Vinken, vandaag
kon opnieuw een hoog aantal van 8806 Vinken genoteerd worden, ook werden 135 Kepen
tussen de Vinken gezien. Verder goede aantallen voor: Veldleeuwerik (850), Graspieper
(615), Witte Kwikstaart (104), Zanglijster (241), Koperwiek (632), Spreeuw (971) en
Kneu (324). Een late Ooievaar kon nog worden toegevoegd aan het hoge aantal van dit jaar.
Net als gisteren ook vandaag 3 Grote Zilverreigers, deze soort zien we steeds vaker op de
telpost. De roofvogels deden het niet verkeerd: 1 Bruine Kiekendief (12.50), 19 Sperwers,
43 Buizerden en 4 Smellekens. De eerste Waterpiepers (4) van het seizoen werden gezien.
De derde keer deze week word het dagrecord voor de Pimpelmees verbroken, vandaag
werden maar liefst 170 exemplaren geteld. Hoogtepunt van de dag was een Velduil die om
18.30 voorbij vloog, dit is de derde van dit seizoen. Vandaag werden 13782 vogels geteld
verdeeld over 46 soorten.
11-okt-2008
Zaterdag is begonnen met tellen om 07.15 uur. De ochtend begon met mist maar later brak
de zon door en ontstonden mooie stapelwolken. Er stond een zwakke zuidelijke wind. Het
werd vandaag 18 graden. De aantallen beginnen af te nemen. Minder Vinken vandaag, er
werden vandaag (maar) 1756 exemplaren geteld. Leuk waren 2 Waterpiepers en een
vrouwtje Zwarte Roodstaart, de Zwarte Roodstaart verbleef enige tijd op de telpost en
zat af en toe op één van de bankjes. Vandaag 16 Sperwers, 1 man Blauwe Kiekendief, 11
Buizerden en 2 Smellekens. 1 Boerenzwaluw kon nog worden genoteerd. Vandaag werden
3290 vogels geteld verdeeld over 33 soorten.
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12 -okt-2008
Zondag werd begonnen met tellen om 07.15 uur. Ook vandaag begon de ochtend met mist.
Later trok deze weg maar toch werd het verder een zwaar bewolkte dag. Er stond een
zwakke wind die uit zuidelijke richting kwam. Het werd vandaag 17 graden. Het lijkt alsof de
Vinken nu eindelijk echt op zijn en vandaag konden maar 152 Vinken worden genoteerd. De
Spreeuwen waren in de meerderheid met 1561 exemplaren. We hadden gisteren een
vrouwtje Zwarte Roodstaart en vandaag kon een mannetje worden genoteerd. Ook deze
vogel verbleef enige tijd op de telpost. 5 Sperwers, 3 Buizerden en 1 Smelleken werden
gezien. Verder bleef het rustig vandaag. In totaal werden 2044 vogels geteld verdeeld over
33 soorten. Deze week zijn hoge aantallen vogels geteld, in totaal zijn 100.627 vogels
geteld. Dit is ongeveer de helft van het hele seizoen tot nu toe!!

WEEK 12 (13 OKT - 19 OKT)
13-okt-2008
Maandag is begonnen met tellen om 07.20 uur. De ochtend begon onbewolkt met zonnige
perioden later ontstond er meer bewolking. Er stond een zwakke tot matige zuiden wind. Het
werd vandaag 19 graden. Het werd een aangename dag met leuke aantallen vogels. De Vinken
zijn nog lang niet op en er konden 4797 vogels aan de lijst worden toegevoegd. Een Grote
Zilverreiger werd gezien. Een vrouwtje Blauwe Kiekendief kwam over om 15.35 en zorgde
voor veel onrust bij de lokale vogels. Verder werden nog 12 Sperwers, 8 Buizerden en 1
Smelleken geteld. Andere leuke soorten van de dag zijn 5 Kruisbekken en 2 Waterpiepers.
De Veldleeuweriken beginnen nu in aantallen toe te nemen en vandaag werden 949
exemplaren geteld, ook 6 Boomleeuweriken werden gezien. De Witte Kwikstaarten (95)
blijven ook nog goed doorkomen. Vandaag werden 7537 vogels geteld verdeeld over 37
soorten.
14-okt-2008
Dinsdag is begonnen met tellen om 07.20 uur. De ochtend begon zwaar bewolkt maar al snel
klaarde het op en in de middag ontstonden mooie stapelwolken. Er stond een matige
zuidwesten wind die later naar het noordwesten draaide. Het werd vandaag 17 graden. Een
juveniel Smelleken werd al vroeg in de ochtend waargenomen. Verder nog 14 Sperwers en
35 Buizerden. Een late Groenpootruiter vloog recht over de telpost. Minder Vinken dan
gisteren vandaag konden maar 2883 vogels genoteerd worden. Leuke soorten waren 2 Grote
Gele Kwikstaarten, 1 Barmsijs, 11 Kruisbekken, 2 Goudhaantjes en 9 Boomleeuweriken.
Nog steeds Boerenzwaluwen, er werden 3 vogels aan de lijst toegevoegd. De Mezen blijven
het ook goed doen. Vandaag werden 72 Pimpelmezen en 41 Koolmezen geteld, voor de
Koolmees is dit een nieuw dagrecord. Vandaag werden in totaal 5929 vogels geteld verdeeld
over 37 soorten.
15-okt-2008
Woensdag werd begonnen met tellen om 07.27 uur. Het was zwaar bewolkt met af en toe
motregen, later begon het harder te regenen. Een matige tot krachtige wind kwam uit
zuidelijke richting en draaide naar zuidwestelijke richting. Het werd vandaag 15 graden.
Ondanks de slechte omstandigheden toch nog een aantal leuke soorten op de telpost. Een
mooi adult mannetje Smelleken kwam voorbij gesneld om 14.15 uur. Een Witgatje vloog hoog
over de telpost en werd dankzij zijn roep opgemerkt. Leuk waren 2 Grote Gele
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Kwikstaarten en 2 Waterpiepers. Er werden 783 Vinken geteld. Verder bleef het erg
rustig op de telpost. Vandaag werden 2449 vogels geteld verdeeld over 30 soorten.
16-okt-2008
Donderdag werd begonnen met tellen om 07.30 uur. Ook vandaag was het zwaar bewolkt met
af en toe regen. In de middag ontstonden onweersbuien gepaard met hagel. Er stond een
matige tot krachtige wind uit zuidwestelijke richting die later draaide naar het
noordwesten. Het werd vandaag 14 graden. Ondanks het slechte weer werden toch nog 749
Vinken geteld. Een mannetje Slechtvalk werd om 13.00 uur gezien en een vrouwtje
Slechtvalk kwam voorbij om 18.30 uur. Een Klapekster viel in voor de telpost en verbleef
daar korte tijd. 35 Pimpelmezen en 4 Koolmezen werden hoog boven de telpost gezien, dit
geld ook voor een Goudhaantje. De Koperwieken waren vandaag in de meerderheid met 1846
vogels. Vandaag werden 3896 vogels geteld verdeeld over 32 soorten.
17-okt-2008
Vrijdag is begonnen met tellen om 07.25 uur. Het was vandaag overwegend half bewolkt met
af en toe een periode van regen. Er stond een zwakke noordwesten wind. Het werd vandaag
12 graden. Het werd vandaag een bijzonder leuke dag met veel vogels en soorten. De Vinken
zijn weer terug en vandaag werden 8548 Vinken geteld, ook werd vandaag de 100.000ste
Vink van dit seizoen geteld!! Ook leuke aantallen roofvogels: 1 vrouwtje Blauwe Kiekendief,
33 Sperwers, 11 Buizerden, 3 Smellekens en 2 Slechtvalken. Een late Boerenzwaluw werd
nog gezien op het eind van de telling. Verder goede aantallen voor Kneu (654), Pimpelmees
(125), Graspieper (502), Koperwiek (1791), Veldleeuwerik (2644) en Houtduif (1613).
Nieuwe dagrecords werden gevestigd voor de Boomleeuwerik (50) en Grote Bonte Specht
(4). In de late middag werden nog 8 Kleine Rietganzen gezien, deze soort zien we niet veel
op de telpost. Ook een nieuw dagrecord voor de Kramsvogel, pas laat op de middag kwam de
trek voor deze soort op gang. Dit zijn de uuraantallen: (13-14) 268, (14-15) 469, (15-16) 215,
(16-17) 892, (17-18) 1180, in totaal werden 3263 Kramsvogels geteld. Het jaarrecord vogels
is ook gesneuveld vandaag. Dit stond op 216.000 vogels in 2006, we zijn vandaag de 235.000
vogels gepasseerd!! Vandaag werden 20756 vogels geteld over een indrukwekkend aantal van
50 soorten.
18-okt-2008
Zaterdag is begonnen met tellen om 07.30 uur. Het was vandaag half tot zwaar bewolkt. Er
stond een matige zuidwesten wind. Het werd vandaag niet warmer dan 11 graden. Wederom
een dag met goede aantallen, leuke soorten en een spectaculaire zonsopkomst. De Vinken
deden het niet verkeerd en de telling van vandaag hoort bij de top 5 van de telpost voor de
Vink. Dit zijn de uuraantallen: (8-9) 604, (9-10) 1194, (10-11) 1735, (11-12) 3619, (12-13)
3060, (13-14) 1256 en (14-15) 174, in totaal werden 11852 Vinken geteld!! Een subadulte
mannelijke Blauwe Kiekendief werd gezien om 8.33 uur. Verder werden nog 23 Sperwers, 9
Buizerden en 1 Smelleken geteld. De Koperwieken komen nu met goede aantallen door,
vandaag werden 6662 Koperwieken geteld, dit is de op één na beste telling voor de
Koperwiek van de telpost. De meeste exemplaren werden gezien tussen 10 en 12 uur. Op
telpost De Kamperhoek werden vandaag 264.000 Koperwieken geteld, dit is een nieuw
Nederlands record. Een Europese Kanarie kwam laag recht over de keet gevlogen. De
laatste Europese Kanarie die we gezien hebben was in 2001. Een breed front Spreeuwen
passeerde de telpost, het eind van beide kanten was niet te zien. We schatten dat dit 3000
vogels geweest zijn. 2 Appelvinken (nieuw dagrecord vlogen boven de keet tussen de Vinken.
Verder goede aantallen voor Veldleeuwerik (724), Kneu (635), Houtduif (1240), Pimpelmees
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(47) en Graspieper (378). In totaal werden vandaag 27193 vogels geteld verdeeld over 43
soorten.
19-okt-2008
Zondag is begonnen met tellen om 07.30 uur. De dag begon licht bewolkt maar later op de
dag nam de bewolking toe. Er stond een zwakke tot matige wind uit zuidwestelijke richting.
De temperatuur kwam niet verder dan 11 graden. Niet zo goed als de laatste 2 dagen maar
toch goede aantallen en leuke soorten. Nog steeds veel Vinken en vandaag werden 7933
exemplaren geteld. We zitten dit jaar nu op 128.188 Vinken!!! Een nieuw jaarrecord. Bij
aanvang van de telling werd nog een zeer late Gele Kwikstaart gezien, dit geld ook voor een
late Duinpieper. Een Boerenzwaluw vloog recht over de keet. Leuke roofvogel trek vandaag,
1 vrouwtje Blauwe Kiekendief, 36 Sperwers, 10 Buizerden, 4 Smellekens en 1 Slechtvalk
werden gezien. 2 Bonte Strandlopers kwamen hoog over. Een vrouwtje Zwarte Roodstaart
ging even op de weg zitten voordat ze doorvloog. Een Beflijster werd gezien. verder goede
aantallen voor Pimpelmees (78), Boomleeuwerik (47), Koperwiek (1153) en Graspieper
(353). We hebben deze week 80.533 vogels geteld, we zitten dit seizoen nu op 275.244
vogels! In totaal zijn nu 1081:14 uren geteld. Vandaag werden 12773 vogels geteld verdeeld
over 46 soorten.
WEEK 13 (20 OKT - 26 OKT)
20-okt-2008
Maandag is begonnen met tellen om 07.40 uur. Het was vandaag licht bewolkt en er stond
een matige tot krachtige zuiden wind. Het werd 15 graden. Redelijke aantallen vandaag en de
Vinken waren in de meerderheid met 3319 exemplaren. 2 Grote Zilverreigers konden
worden toegevoegd aan het goede aantal van dit seizoen. We zitten nu op 27 Grote
Zilverreigers, dit is een nieuw jaarrecord. Maar liefst 4 Smellekens werden geteld. verder
nog 22 Sperwers, 14 Buizerden en 1 Slechtvalk. De Slechtvalk was een juveniele vogel en
de vogel gaf op zeer korte afstand een mooie show weg. Vandaag werd het dagrecord voor
de Zwarte Mees verbroken, 109 exemplaren vlogen hoog over de telpost. Soms zelfs in
groepen van 20 vogels. Goede aantallen werden geteld voor de Veldleeuwerik (530),
Graspieper (393) en Kneu (218). Vandaag werden in totaal 5922 vogels geteld verdeeld over
34 soorten.
21-okt-2008
Dinsdag werd begonnen met tellen om 07.45 uur. In de voormiddag regende het maar in de
middag werd het droger met af en toe een bui. Er stond een matige zuidwesten wind die
koud aanvoelde. Het werd niet warmer dan 14 graden. Vanwege de weeromstandigheden geen
drukke dag op de telpost. 407 Vinken konden worden toegevoegd aan de lijst. 5 Grote
Zilverreigers maakten de dag nog enigszins de moeite waard. De vogels kwamen over in een
groep van 4 en een solitaire vogel. Verder valt er niet veel bijzonders te vermelden. In
totaal werden vandaag 1542 vogels geteld verdeeld over 27 soorten.
22-okt-2008
Woensdag werd begonnen met tellen om18.38 uur. Het was overwegend half bewolkt en er
stond een matige zuidwesten wind. Het werd niet warmer dan 11 graden. Het werd een dag
met goede aantallen en soorten. Een Rode Wouw werd gezien om 10.27 uur, een adult
mannetje Blauwe Kiekendief kwam door om 12.15 uur. Verder nog 28 Sperwers, 5 Buizerden
en 1 Torenvalk. De Vinken lijken nog lang niet op te zijn en vandaag werden 12111 Vinken
geteld!! Dit zijn de aantallen per uur: (8-9) 197, (9-10) 1069, (10-11) 2720, (11-12) 3861, (12Verslag Marathon trektellingen 2008, Telpost Brobbelbies, Vogelwacht Uden e.o. pag 61/74

13) 2967, (13-14) 966, (14-15) 300 en (15-16) 29. De Spreeuwen beginnen nu in aantal toe te
nemen en vandaag werden grote groepen gezien wat leidde tot een dagtotaal van 7351
Spreeuwen, dit is de op één na beste telling voor de Spreeuw van de telpost (beste 8875 op
20-10-2002). Goede aantallen voor de Veldleeuwerik (1890), Kneu (264), Graspieper (645),
Houtduif (2655) en Rietgors (101). Voor de Boomleeuwerik kon een nieuw dagrecord in de
boeken worden gezet. Vandaag werden 89 Boomleeuweriken geteld, 41 exemplaren kwamen
over in 1 groep. De Roeken beginnen ook te komen en er werden 26 vogels geteld. Vandaag
zijn in totaal 25896 vogels geteld verdeeld over 41 soorten.
23-okt-2008
Donderdag is begonnen met tellen om 07.45 uur. De ochtend begon met lichte bewolking die
later helemaal oploste. Er stond een matige tot krachtige wind uit zuidelijke richting. Het
werd vandaag maar 12 graden. Goede aantallen vandaag en we zijn de 300.0000 vogels
gepasseerd. De Veldleeuweriken deden het erg goed, regelmatig trokken groepen van 50-80
vogels over de bosranden voorbij. Op het eind van de telling waren er 4265 Veldleeuweriken
genoteerd. Ook werden 33 Boomleeuweriken geteld. De Vinken blijven nog steeds in goede
aantallen komen, vandaag werden er 6101 geteld. We zitten nu over de 150.000 Vinken!!
Tussen de Vinken zaten veel Kepen, door slechte lichtomstandigheden konden er maar 325
geteld worden. Dit moeten er zeker meer geweest zijn. Ook goede aantallen Sperwers, in
totaal werden 45 vogels gezien, dit is de op één na beste telling voor de Sperwer van de
telpost (beste 72 ex. 26-10-2006). Verder nog 2 vrouwtjes Blauwe Kiekendieven, 20
Buizerden en 2 Smellekens. De Houtduiven zien we nu in grotere groepen en vandaag zijn er
3121 geteld. in totaal zijn vandaag 16573 vogels geteld verdeeld over 39 soorten.
24-okt-2008
Vrijdag is begonnen met tellen om 07.45 uur. Het was in de ochtend zwaar bewolkt en na
12.00 uur ontstonden er lange perioden met regen. Er stond een matige zuiden wind, het
werd niet warmer dan 10 graden. Ondanks het slechte weer vlogen er in de ochtend nog
redelijke aantallen vogels. 2261 Veldleeuweriken werden geteld en ook 2052 Vinken konden
genoteerd worden. Een groep van 20 Kruisbekken kwam op korte afstand over de telpost.
De Spreeuwen kwamen in vele kleine groepjes door, zo konden 1604 vogels bijgeschreven
worden. Na 12.00 uur viel de trek compleet stil. Er werden vandaag 7342 vogels geteld
verdeeld over 35 soorten.
25-okt-2008
Zaterdag is begonnen met tellen om 07.40 uur. De ochtend begon met mist maar deze
klaarde al snel op en het werd helder met zonneschijn. Later op de middag ontstond er meer
bewolking. Er stond een zwakke tot matige wind uit zuidwestelijke richting. Bij aanvang van
de telling was het 1 graad, later liep de temperatuur op naar 14 graden. De Buizerd trek leek
in de middag even op gang te komen. Verschillende belletjes werden waargenomen maar het
zette niet echt door. Uiteindelijk konden 44 Buizerden genoteerd worden. 3 vrouwtjes
Blauwe Kiekendieven werden gezien, 1 ex 8.02, 1 ex 8.27 en 1 ex om 11.35. ook werden nog
15 Sperwers geteld. De Spreeuwen waren in de meerderheid met 1801 vogels. De
Veldleeuweriken deden het ook niet verkeerd met 1186 vogels. De Vinken lijken nu toch echt
op te zijn en vandaag werden (ondanks redelijke omstandigheden) maar 442 Vinken geteld.
Vandaag zijn in totaal 5500 vogels geteld verdeeld over 32 soorten.
26-okt-2008
Zondag is begonnen met tellen om 06.45 uur. Het was in de ochtend zwaar bewolkt en dit
bleef zo de hele dag. Na 14.30 uur begon het te regenen en het regende nog steeds op het
Verslag Marathon trektellingen 2008, Telpost Brobbelbies, Vogelwacht Uden e.o. pag 62/74

eind van de telling. Er stond een harde tot krachtige zuidwesten wind. Het werd niet warmer
dan 12 graden. Niet veel vogels vandaag maar toch wel een aantal waarnemingen die het de
moeite waard maakte. Een adulte Pontische Meeuw werd gezien om 14.15 uur. Dit is een
nieuwe soort voor de telpost. 4 Blauwe Kiekendieven werden waargenomen, adult man 7.15,
adult man 10.37 en 2vrouwtjes om 11.10 uur. Dit is overigens een evenaring van het
dagrecord van 25-10-2001. Een Smelleken werd tijdens de regen periode gezien vanuit de
keet. Het valkje probeerde een kneu te pakken om daarna door te vliegen. Verder valt er
niet veel bijzonders te vermelden. Vandaag zijn in totaal 1637 vogels geteld verdeeld over
31 soorten. We zitten nu totaal op 339.656 vogels en 1157:22 teluren!!
WEEK 14 (27 OKT - 02 NOV)
27-okt-2008
Maandag is begonnen met tellen om 07.30 uur. In de ochtend was het zwaar bewolkt maar al
snel klaarde het op en op de middag ontstonden er stapelwolken. Er stond een matige westen
wind en het werd niet warmer dan 12 graden. Een Fuut werd op grote hoogte ontdekt door
Wil Verbossen. Dit is pas de tweede Fuut voor de telpost en we moeten terug naar 7-9-2003
voor de eerste. Het dagrecord voor de Aalscholver werd vandaag verbroken. In totaal
werden 992 Aalscholvers geteld, de meeste vogels kwamen door tussen 9 en 10 uur.
Grootste groepen waren 189-250-218 en 116. Een vrouwtje Blauwe Kiekendief werd gezien
om 8.24. Verder werden nog 26 Sperwers, 23 Buizerden en 1 mannelijke Slechtvalk geteld.
De Spreeuwen waren in de meerderheid met 1173 exemplaren. 2 Grote Zilverreigers en 1
Waterpieper konden worden bijgeschreven. In totaal werden vandaag 3776 vogels geteld
verdeeld over 35 soorten.
28-okt-2008
Dinsdag werd begonnen met tellen om 07.25 uur. In de ochtend was het licht bewolkt maar
later nam de bewolking toe. Er stond een zwakke westen wind. Bij aanvang van de telling lag
de temperatuur rond het vriespunt, het werd niet warmer dan 10 graden. Het werd een dag
met hele leuke aantallen vogels en even was het niet bij te houden. De vogels vlogen met
name boven de beide bosranden aan weerszijde van de telpost. De Vinken zijn nog niet op en
vandaag werden er 5783 exemplaren toegevoegd aan het indrukwekkende aantal van dit
seizoen. Verder goede aantallen voor: Veldleeuwerik (1791), Houtduif (2974), Graspieper
(402) en Spreeuw (1240). Een goed aantal van 44 Sperwers werd geteld, deze soort is
vandaag waarschijnlijk onderteld omdat de meeste vogels laag door de bosranden
doorkwamen en makkelijk gemist konden worden. Verder nog 1 adult mannetje Blauwe
Kiekendief (12.34), 23 Buizerden en 1 Smelleken. Het Smelleken werd ontdekt door een
roepende overvliegende Groenpootruiter. 1 Grote Zilverreiger en een Waterpieper werden
gezien. Vandaag werden 13615 vogels geteld verdeeld over 39 soorten.
29-okt-2008
Woensdag werd begonnen met tellen om 06.56 uur. De ochtend begon met dichte mist die
aanhield tot zeker 11.30 uur. Daarna was het onbewolkt met in de middag stapelwolken. Er
stond een zwakke wind die uit zuidoostelijke richting kwam. In de ochtend vroor het 2
graden, de temperatuur kwam vandaag niet verder dan 7 graden. In de ochtend werden veel
vogels gehoord maar door de mist konden zij niet worden geteld. Een mannetje Blauwe
Kiekendief werd gezien om 14.24 uur. De Buizerden leken even op gang te komen en 36
vogels werden op grote hoogte afzeilend waargenomen. Verder bleef het een rustige dag. In
totaal werden 1601 vogels geteld verdeeld over 31 soorten.
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30-okt-2008
Donderdag is begonnen met tellen om 07.15 uur. De hele dag hing er een grauwe mist op
ongeveer 500 meter hoogte. Er stond een zwakke wind uit oostelijke richting. In de ochtend
vroor het 2 graden en de temperatuur kwam later niet verder dan 7 graden. Net als gisteren
ook vandaag een rustige dag op de telpost. 3 Blauwe Kiekendieven werden gezien, 1x juv
11.09, 1x vrouw 13.37 en 1x vrouw 16.31. Een juveniele Slechtvalk maakte de telpost een
tijdje onveilig voor de lokale vogels. De valk probeerde enkele malen, zonder succes, een
vogel te slaan. Daarna vloog de vogel in zuidwestelijke richting verder. Om 12.00 werd er
erwtensoep uitgeserveerd door Tiny en Riet van Boekel. Via deze weg nog bedankt van de
tellers!! Vandaag werden 1359 vogels geteld verdeeld over 32 soorten.
31-okt-2008
Vrijdag werd begonnen met tellen om 07.30 uur. De lucht was de hele dag bedekt met een
grauwe hooghangende mist. Af en toe was er een opklarinkje te bespeuren. Er stond een
matige noordoosten wind die later naar het oosten draaide. Het werd niet warmer dan 8
graden. Ondanks de omstandigheden werd het een prachtige afsluiting van een geweldige
maand tellen op de Brobbelbies. Een juveniele Bruine Kiekendief werd gezien om 10.30 uur.
4 Blauwe Kiekendieven vandaag, een evenaring van het dagrecord. Hier volgen extra
gegevens: 1xJuv. 13.25, 1xjuv 14.22, 1x♀ 15.10 en 1 adult ♂ 16.10. Verder werden nog 9
Sperwers en 43 Buizerden geteld. Om 12.09 werd op grote hoogte een roofvogel
waargenomen, de vogel kwam uit de wolken tevoorschijn. De eerste indruk was dat het hier
om een Zeearend ging. De camera werd uit de keet gehaald voor foto's en hierdoor zijn er
waarschijnlijk van de verkeerde vogel foto's genomen. Omdat de waarneming niet 100%
zeker was werd hij niet genoteerd. Vanaf 09.00 uur werden veel groepen Koperwieken
gezien. Alle Koperwieken vlogen zonder uitzondering in oostelijke richting, dit beeld was
hetzelfde op andere telposten in Nederland, in totaal werden 2418 exemplaren geteld. Ook
de Kramsvogels (857) deden het goed, deze vogels vlogen in zuidelijke richting. Soms vlogen
groepen Koperwieken en Kramsvogels in tegengestelde richting door elkaar heen, een leuk
gezicht. Om 11.57 uur werd een apart geluid gehoord, 2 Pestvogels kwamen recht op de keet
afgevlogen. De vogels vlogen een rondje om de keet om vervolgens richting het
vierlandenpunt te vliegen. Dit is de eerste waarneming van de Pestvogel voor de telpost!!
Omstreeks 16.00 uur kregen we een melding via waarneming.nl dat er een grote groep
Kraanvogels over Nijmegen was gevlogen. Nog geen 5 minuten later zagen we de vogels vanaf
de 3 Vennen recht op de telpost afgevlogen. De vogels, geschat aantal 250, vlogen in 2
langgestrekte V-formaties en kwamen al roepend recht over de telpost. Dit is pas de tweede
keer dat we Kraanvogels zien op de telpost en dit is natuurlijk een nieuw dagrecord. Vandaag
werden in totaal 7499 vogels geteld verdeeld over 38 soorten.
____________________________________________________________________
De oktober maand zit erop en alle verwachtingen zijn overtroffen. We hebben gigantische
aantallen vogels kunnen tellen. Dit is niet alleen aan het hoge aantal uren te danken. Ook de
goede weeromstandigheden hebben zeker daaraan mee geholpen. We hebben weinig in de
mist gestaan en daarnaast hebben we niet al te veel tegen een strakke blauwe lucht staan te
tellen. De Vinken aantallen zijn voor onze telpost, zeker ten opzichte van de vorige jaren,
zeer bijzonder te noemen. We hebben nu 160.000 Vinken geteld, 100.000 meer dan het
laatste jaarrecord in 2006. We zijn in totaal nu de 360.000 vogels gepasseerd en de
400.000 hoort zeker tot de mogelijkheden. De marathon telling gaat geheel volgens schema
en we zitten op 1209 teluren.
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01-nov-2008
Zaterdag i begonnen met tellen om 07.00 uur. De ochtend begon zwaar bewolkt en na 13.00
uur begon het te regenen. De regen hield aan tot het eind van de telling. Er stond een matige
tot krachtige wind uit noordoostelijke richting die later naar het oosten draaide. Het werd
niet warmer dan 8 graden. Ondanks de omstandigheden kwamen er toch nog redelijke
aantallen vogels door. Het meest opvallende waren 45 Buizerden. Tussen 12 en 13 uur
werden 38 exemplaren geteld, de vogels kwamen flappend achter elkaar over de telpost. Een
duidelijk bewijs dat wanneer de vogels weg willen het wéér er niet toe doet. Een vrouwtje
Blauwe Kiekendief werd gezien om 10.15 uur. Ook werd nog een adult mannetje Smelleken
genoteerd. Verder werden nog redelijke aantallen Kramsvogels (565) en Koperwieken (273)
geteld, deze vogels vlogen bijna allemaal in oostelijke richting. In totaal werden vandaag
1955 vogels geteld verdeeld over 27 soorten.
02-nov-2008
Zondag werd begonnen met tellen om 07.00 uur. Het was vandaag half tot zwaar bewolkt
maar ook de zon liet zich af en toe zien. Er stond een zwakke oostelijke wind. Het werd
vandaag 12 graden. De vogels zijn nog niet op en vandaag werden weer grote aantallen
geteld. Vanaf 9.00 uur barstte de Houtduiven trek los, er werden vandaag 16928
Houtduiven geteld!! Dit is een nieuw dagrecord, dit zijn de uuraantallen: 7.00-8.00: 61ex,
8.00-9.00:712ex, 9.00-10.00:1339ex, 10.00-11.00:9100ex, 11.00-12.00:3807ex, 12.0013.00:1120ex, 13.00-14.00:340ex, 14.00-15.00:32ex, 15.00-16.00:417ex. Met de hoge
aantallen Blauwe Kiekendieven van de laatste tijd zat het er een beetje aan te komen dat
ook dit dagrecord verbroken zou kunnen worden. Vandaag was de dag en het dagrecord is nu
op 5 Blauwe Kiekendieven gezet. De Buizerden beginnen in aantallen toe te nemen en
vandaag werden 64 vogels geteld, dit is het hoogste dagaantal van dit seizoen. Verder
werden nog 13 Sperwers en 1 Smelleken gezien. De Kieviten vlogen in goede aantallen en
ook voor deze soort werd een nieuw dagrecord gevestigd. In totaal werden 2304 Kieviten
geteld. Opnieuw Kraanvogels, vandaag werden 2 vogels gezien. Andere leuke soorten zijn 1
Halsbandparkiet, 1 Klapekster, 1 Waterpieper, 2 Grote Zilverreigers en 2 Grote Gele
Kwikstaarten. Verder goede aantallen voor: Veldleeuwerik (1231), Spreeuw (4338), Vink
(1071) en Kolgans (296). In totaal werden vandaag 27674 vogels geteld verdeeld over 45
soorten.
WEEK 15 (03 NOV - 09 NOV)
03-nov-2008
Maandag is begonnen met tellen om 07.30 uur. Het was zwaar bewolkt en er waren lange
perioden met motregen. Er stond een matige oosten wind die later draaide naar het
zuidoosten. Het werd vandaag niet warmer dan 7 graden. De Blauwe Kiekendieven blijven
goed doorkomen en vandaag werden 3 exemplaren geteld, 1x vrouw 8.03, 1x man 9.20 en 1x
vrouw 14.10. Verder werden nog 5 Sperwers, 8 Buizerden en een adult mannetje Smelleken
gezien. De Spreeuwen waren in de meerderheid met 277 vogels. Ook de Kolganzen kwamen
in redelijke aantallen over de telpost, er werden 172 Kollen geteld. Er was verder geen trek
van betekenis. In totaal werden vandaag 860 vogels geteld verdeeld over 22 soorten.
04-nov-2008
Dinsdag is begonnen met tellen om 07.30 uur. De dag werd volledig gedomineerd door een
dikke mist. Er stond een zwakke noordoostelijke wind die later naar het oosten draaide. Het
werd niet warmer dan 7 graden. Door de dichte mist weinig vogels vandaag. Vaak werden
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Kolganzen gehoord die boven de telpost vlogen maar niet gezien konden worden. Ditzelfde
gold ook voor andere soorten. Hoogtepunt van de dag was het bezoek van Tiny die een pan
zelfgemaakte soep kwam brengen! Vandaag werden 154 vogels geteld verdeeld over 10
soorten.
05-nov-2008
Woensdag is begonnen met tellen om 07.18 uur. Het was zwaar bewolkt maar het bleef de
hele dag droog, de verwachtte mist bleef uit. Er stond een matige noordoosten wind die
later naar het zuidoosten draaide. Het werd vandaag 9 graden. Dankzij het weer en redelijk
goed zicht konden er weer vogels geteld worden. 4 Blauwe Kiekendieven werden geteld, 1
vrouw 08.55, 1 man juv. 10.21, 1 man 3e kj 11.19 en1 vrouw 14.21. Verder werden nog 1
Sperwer en 19 Buizerden geteld. Na gisteren alleen Kolganzen op geluid konden we ze
vandaag ook zien. Een redelijk aantal van 372 Kolganzen kon worden genoteerd. In totaal
werden vandaag 1395 vogels geteld verdeeld over 25 soorten. We zitten nog 431 vogels af
van de 400.000 dit seizoen.
06-nov-2008
Donderdag is begonnen met tellen om 07.30 uur. Het was vandaag zwaar bewolkt maar in de
middag ontstonden opklaringen. Een zwakke wind kwam uit zuidoostelijke richting en het
werd 12 graden. Een nieuwe mijlpaal is gezet op de telpost toen de 400.000ste vogel geteld
werd dit seizoen. Er werden vandaag voornamelijk Houtduiven geteld die voor het grootste
gedeelte in noordelijke richting vlogen. Dit wordt wel vaker gezien in deze tijd van het jaar.
In totaal werden 1127 Houtduiven in noordelijke richting geteld en maar 48 in zuidelijke
richting. Een mannetje Zwarte Roodstaart verbleef korte tijd op de telpost alvorens zijn
reis door te zetten, dit is de derde vogel van dit jaar. Een vrouwtje Blauwe Kiekendief werd
gezien, verder nog 1 Sperwer en 4 Buizerden. 2 late Atalanta’s werden gezien en een
Dagpauwoog heeft de keet uitgekozen om in te overwinteren. Vandaag werden in totaal 1584
vogels geteld verdeeld over 29 soorten.
07-nov-2008
Vrijdag is begonnen met tellen om 07.30 uur. In de ochtend was het bewolkt maar al vrij
snel klaarde het op. Er stond een matige wind die uit zuidoostelijke richting kwam. Het werd
vandaag 12 graden. De Houtduiven zorgde vandaag voor goede aantallen. Wederom betrof
het voornamelijk vogels die in noordelijke richting vlogen. Er werden zelfs groepen tot 500
exemplaren gezien, in totaal werden 5942 vogels in noordelijke richting geteld en 352 in
zuidelijke richting. Een vrouwtje Blauwe Kiekendief werd gezien om 12.12 uur, verder
werden 4 Sperwers en 10 Buizerden gezien. Een Appelvink vloog recht over de keet in
zuidoostelijke richting. Af en toe werden er groepjes Vinken gezien en op het eind van de
telling stonden er 267 vogels op de lijst. Een Boomleeuwerik vloog hoog over dit geld ook
voor 2 Goudplevieren. Na 13.00 uur werden nog maar weinig vogels gezien. In totaal werden
7215 vogels geteld verdeeld over 34 soorten.
08-nov-2008
Zaterdag werd begonnen met tellen om 07.10 uur. Het was vandaag droog weer met redelijk
wat zonneschijn. Er stond een matige tot krachtige wind uit zuidelijke richting. Het werd 12
graden. De Blauwe Kiekendieven komen nog steeds met goede aantallen, vandaag werden 3
exemplaren gezien. Dit zijn de details: 1x adult man 9.32, 1x adult vrouw 9.35 en 1x adult
vrouw 9.45. We zitten dit seizoen al op 54 Blauwe Kieken! Verder werden 6 Sperwers, 15
Buizerden en 1 Torenvalk geteld. Een Velduil werd gezien om 12.58 uur, dit is de vierde
Velduil van dit seizoen. Een mannetje en vrouwtje Grote Zaagbek werden op grote hoogte
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waargenomen. Dit is een nieuwe soort voor de telpost. De eerste Kleine Zwaan van dit
seizoen werd genoteerd, het bleef beperkt tot 1 vogel. De Houtduiven waren vandaag in de
meerderheid met 1465 exemplaren, ook nu vlogen de meeste vogels in noordelijke richting.
Een goed aantal van 101 Holenduiven werd genoteerd. In totaal werden vandaag 2695 vogels
geteld verdeeld over 37 soorten.
09-nov-2008
Zondag is begonnen met tellen om 07.20 uur. De ochtend begon zwaar bewolkt maar later
brak af en toe de zon even door. Er stond een krachtige wind die uit zuidwestelijke richting
kwam. Het werd vandaag 11 graden. Een late Bruine Kiekendief werd waargenomen boven de
bosrand, dit is de laatste waarneming van een Bruine Kiekendief bij ons op de telpost.
Verder werden nog 4 Sperwers, 3 Buizerden en 1 Smelleken gezien. Gisteren werden de
eerste Grote Zaagbekken voor de telpost gezien en ook vandaag werd een vrouwtje Grote
Zaagbek waargenomen. Ook vandaag werden er Kleine Zwanen gezien, een groepje van 7
vogels vloog voorbij de telpost. 23 Putters werden geteld en dit is een nieuw dagrecord.
Vandaag werden in totaal 1208 vogels geteld verdeeld over 33 soorten.
WEEK 16 (10 NOV -16 NOV)
10-nov-2008
Maandag is begonnen met tellen om 07.30 uur. Het was vandaag zwaar bewolkt met vooral in
de ochtend veel regen. Er stond een matige tot krachtige wind uit zuidwestelijke richting.
De ochtend begon met 9 graden, de temperatuur liep niet verder op dan 13 graden. Een
rustige dag op de telpost, de Houtduiven waren in de meerderheid met 551 exemplaren. Een
adult mannetje Smelleken werd waargenomen om 12.49 uur. Een familie van 5
Knobbelzwanen vloog voorbij de telpost, dit waren 2 volwassen en 3 juveniele vogels. Er
worden nu regelmatig Goudplevieren gezien en ook vandaag was daarop geen uitzondering, 9
Goudplevieren werden aan de lijst toegevoegd. Vandaag werden 1033 vogels geteld verdeeld
over 25 soorten.
11-nov-2008
Dinsdag is begonnen met tellen om 07.30 uur. Het was vandaag zwaar bewolkt met veel
regen. Er stond een krachtige tot stormachtige wind uit zuidwestelijke richting. Het werd
niet warmer dan 12 graden. Geen beste omstandigheden om vogels te tellen. Een juveniele
Blauwe Kiekendief werd gezien om 11.14 uur. Leukste waarnemingen waren 5 Kruisbekken en
2 Goudplevieren. 484 Houtduiven zorgden nog enigszins voor de aantallen. Verder bleef het
erg rustig, in totaal werden 820 vogels geteld verdeeld over 24 soorten.
12-nov-2008
Woensdag is begonnen met tellen om 07.29 uur. In de ochtend was het licht bewolkt maar
later op de dag trok het helemaal dicht. Er stond een matige oosten wind die later naar
zuidwestelijke richting draaide. Het werd vandaag 10 graden. Dankzij het redelijke weer
vlogen de Houtduiven in leuke aantallen, 566 vogels werden geteld die in zuidelijke richting
vlogen en 641 vogels in noordelijke richting. Een vrouwtje Blauwe Kiekendief werd gezien om
10.33 uur en een adult mannetje Smelleken werd bijgeschreven om 7.53 uur. Verder werden
nog 3 Buizerden en 1 Sperwer genoteerd. Een late eenzame Boomleeuwerik vloog over de
telpost. Leuk waren 24 Kleine Zwanen, verder bleef het rustig. In totaal werden vandaag
1643 vogels geteld verdeeld over 24 soorten.
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13-nov-2008
Donderdag is begonnen met tellen om 07.30 uur. De ochtend begon zwaar bewolkt maar in de
middag klaarde het op. Er stond een zwakke wind die uit west-zuidwestelijke kwam. De
temperatuur liep uiteen van 6 tot 11 graden. Opnieuw een rustige dag op de telpost.
Hoogtepuntje waren 3 Grote Zilverreigers die in een groepje van 2 en een solitaire vogel
gezien werden. 3 Goudplevieren en 2 Watersnippen konden aan de lijst worden toegevoegd.
Een adult mannetje Smelleken probeerde in de ochtend een vogel te verschalken. We
vermoeden dat deze vogel waarschijnlijk in het gebied zal overwinteren, hij is daarom niet
als trekker opgeschreven. Vandaag werden in totaal 738 vogels geteld verdeeld over 25
soorten.
14-nov-2008
Vrijdag is begonnen met tellen om 07.30 uur. Het was de hele dag zwaar bewolkt met af en
toe motregen. Het zicht bleef beperkt tot de bosranden. Er stond een matige zuidwesten
wind en het werd niet warmer dan 9 graden. Mager hoogtepuntje van de dag waren 11
Goudplevieren. Het mannetje Smelleken werd ook vandaag weer jagend waargenomen.
Verder bleef het erg rustig, in totaal werden 239 vogels geteld verdeeld over 16 soorten.
15-nov-2008
Zaterdag is begonnen met tellen om 07.30 uur. Het was de hele dag zwaar bewolkt maar wel
droog. Er stond een matige westen wind en het werd niet warmer dan 10 graden. Wederom
een zeer rustige dag op de Brobbelbies. Hoogtepunt was een juveniele Boerenzwaluw die
tussen een groepje Spreeuwen vloog. Dit is de laatste waarneming ooit van een
Boerenzwaluw van de telpost. 2 Goudplevieren werden geteld en nog een late
Boomleeuwerik. Vandaag werden in totaal 173 vogels geteld verdeeld over 22 soorten.
16-nov-2008
Zondag is begonnen met tellen om 07.30 uur. In de ochtend was het zwaar bewolkt maar in
de middag klaarde het op. Er stond een zwakke tot matige westen wind die later naar het
noordwesten draaide. De temperatuur hing vandaag tussen de 8 en 10 graden. In vergelijking
met de afgelopen week werd het vandaag geen slechte dag. De Houtduiven vlogen redelijk en
er konden 961 exemplaren genoteerd worden. 3 Kleine Zwanen werden vroeg in de ochtend
gezien. 2 Goudplevieren en een Watersnip konden genoteerd worden. Kleine groepjes Vinken
en Kepen werden gezien, in totaal werden 210 Vinken en 107 Kepen geteld. In totaal
werden vandaag 1901 vogels geteld verdeeld over 32 soorten.

WEEK 17 (17 NOV -23 NOV)
17-nov-2008
Maandag is begonnen met tellen om 07.29 uur. Het bleef de hele dag zwaar bewolkt met een
zwakke zuidwestelijke wind. De temperatuur schommelde tussen de 2 en 9 graden. De
Ganzen zijn eindelijk in beweging gekomen en vandaag werd voor het eerst Ganzen trek van
betekenis waargenomen. De Grauwe Ganzen waren in de meerderheid en de aantallen waren
zelfs goed voor een nieuw dagrecord. Dit zijn de uurtotalen: 7:29-8 131, 8-9 630, 9-10 399,
10-11 367, 11-12 637, 12-13 192, 13-14 103, 14-15 41, 15-16 37 en 16-17 16, in totaal werden
2535 Grauwe Ganzen geteld. Daarnaast werden 807 Kolganzen, 16 Rietganzen en 44
Nijlganzen geteld, vrijwel alle Ganzen vlogen in westelijke richting. Tussen de Ganzen
werden nog 3 Smienten en een Pijlstaart gezien, dit zijn schaarse soorten voor de telpost.
Niet alleen de Ganzen vlogen goed vandaag ook andere vogels kwamen in redelijke aantallen
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door. 1002 Houtduiven, 269 Kramsvogels en 95 Kauwen werden genoteerd. Een late Grote
Gele Kwikstaart werd gezien. Er kon ook een nieuw dagrecord genoteerd worden voor de
Putter (24). In totaal werden vandaag 5367 vogels geteld verdeeld over 36 soorten.
18-nov-2008
Dinsdag is begonnen met tellen om 07.37 uur. Het was zwaar bewolkt en het regende
veelvuldig. Er stond een matige zuidwesten wind en het werd niet warmer dan 7 graden. Een
hele rustige dag op de telpost. De Kramsvogels waren in de meerderheid met 39 vogels, dit
zegt iets over de aantallen. Hoogtepunt was de soep die werd uitgeserveerd door Tiny en
Riet van Boekel. Vanaf 14.00 uur werden geen vogels meer geteld. In totaal werden vandaag
163 vogels geteld verdeeld over 17 soorten.
19-nov-2008
Woensdag is begonnen met tellen om 07.32 uur. Het bleef de hele dag zwaar bewolkt en er
stond een matige tot krachtige westen wind. Het werd niet warmer dan 9 graden. Een groep
van 140 Barmsijzen werd waargenomen boven de linker bosrand. Waarschijnlijk ging het
hier om Grote Barmsijzen maar de afstand was te groot om dit zeker vast te kunnen stellen.
We hebben ze daarom als Barmsijs spec genoteerd. Dit is wel een nieuw dagrecord voor de
Barmsijs. Een Slechtvalk werd gezien rond het middaguur, verder werden nog een Havik en
een Sperwer genoteerd. 15 Kleine Zwanen werden in 2 groepjes (11 en 4) gezien. De
Houtduiven zorgden voor de aantallen, 681 vogels vlogen in noordelijke richting en 27 in
zuidelijke richting. In totaal werden vandaag 1350 vogels geteld verdeeld over 29 soorten.
20-nov-2008
Donderdag is begonnen met tellen om 07.40 uur. Het was de hele dag zwaar bewolkt en in de
ochtend regende het. Er stond een krachtige tot stormachtige wind uit westelijke richting
die later naar het noordwesten draaide. De temperatuur bleef de hele dag rond de 9 graden.
Opnieuw Barmsijzen, een groep van 45 en een groep van 22 vogels werd gezien. Ook nu was
de afstand te groot om te zien of het Grote of Kleine Barmsijzen waren, ze zijn dus als
Barmsijs spec genoteerd. Een Slechtvalk werd rond het middaguur gezien. verder bleef het
rustig, in totaal werden 249 vogels geteld verdeeld over 16 soorten.
21-nov-2008
Vrijdag werd begonnen met tellen om 07.30 uur. Het was de hele dag zwaar bewolkt met af
en toe hagel en regenbuien. Er stond een storm met uitschieters naar windkracht 8 uit
noordwestelijke richting. De temperatuur kwam niet boven de 6 graden. Vanwege de storm
werd het meeste van de dag in de keet doorgebracht. Deze stond op zijn huisvesten te
schudden in de storm en af en toe leek het verkeerd te gaan. Enige hoogtepuntje vandaag
was een vrouwtje Blauwe Kiekendief die voor de telpost jaagde, dit was een lokale vogel en
is daarom niet opgeschreven. 8 Kleine Zwanen vochten op hoogte tegen de sterke wind. Na
11.30 uur werden geen vogels meer gezien. Er werden vandaag niet meer dan 63 vogels
geteld verdeeld over 10 soorten.
22-nov-2008
Zaterdag werd begonnen met tellen om 07.40 uur. Het was half tot zwaar bewolkt en af en
toe viel er een bui. Er stond een matige noordwesten wind. Het bleef de hele dag koud en de
temperatuur schommelde tussen de 0 en 3 graden. Er vlogen redelijke aantallen Ganzen: 101
Rietganzen, 314 Kolganzen en 183 Grauwe Ganzen. 11 Kleine Zwanen konden worden
toegevoegd aan de lijst. 18 Barmsijzen spec werden bijgeschreven, nooit eerder hebben we
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aantallen gezien zoals deze week. Ook in de rest van Nederland worden grote aantallen
Barmsijzen geteld. In totaal werden vandaag 972 vogels geteld verdeeld over 24 soorten.
23-nov-2008
Zondag is begonnen met tellen om 07.40 uur. Het was licht bewolkt maar in de loop van de
ochtend nam de bewolking stevig toe. Vanaf 14.10 begon het te sneeuwen en dit bleef de
rest van de telling zo. Het stond een matige tot krachtige wind uit zuidwestelijke richting
die later naar het zuiden draaide. Bij aankomst op de telpost vroor het -1 graad, de
temperatuur kwam niet verder dan 1 graad vandaag. Opnieuw leuke aantallen Barmsijzen, een
groep van 110 en 80 vogels werd gezien. De groep van 110 passeerde de keet op enkele
meters. Ook deze vogels werden als spec opgeschreven, 190 Barmsijzen is een nieuw
dagrecord. We hebben deze week al 415 Barmsijzen geteld, nooit eerder zijn bij ons deze
aantallen gezien. 26 Kleine Zwanen werden geteld in 4 groepjes (3-6-10-7). 13
Goudplevieren werden genoteerd, verder bleef het rustig. Zoals gezegd begon het na 14.10
te sneeuwen, omstreeks 15.00 uur was het compleet wit rondom de telpost. Vandaag werden
in totaal 688 vogels geteld verdeeld over 24 soorten.
We beginnen morgen aan de laatste week van het seizoen, we moeten nog even doorbijten.
De marathon telling is tot nu toe een succes geworden. In totaal hebben we nu 1427:44
geteld, een gigantisch aantal. In deze uren werden 427644 vogels geteld verdeeld over 137
soorten. Volgende week zondag (30-11-08) wordt de marathon telling op passende wijze om
15.00 uur afgesloten. Iedereen is uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.
WEEK 18 (24 NOV -30 NOV)

24-nov-2008
Maandag is begonnen met tellen om 8.00 uur. Het was zwaar bewolkt en dat duurde tot
ongeveer 14.00 uur. Daarnaast viel er sneeuw tot ongeveer 12.00 uur. Er stond een stevige
noordwesten wind die later pal noord stond. De temperatuur bleef de hele dag rond het
vriespunt hangen. Geen beste weeromstandigheden en voor 14.00 uur werden dan ook niet
veel vogels geteld. Na de opklaringen werden enkele Buizerden waargenomen die duidelijk
doorgingen. Om 15.09 werd een Rode Wouw rechts boven de telpost opgemerkt. Daarna
werden meer Buizerden waargenomen die allen uit dezelfde richting kwamen. Zo werden dit
uur nog 20 Buizerden genoteerd. Om 15.52 werden in een groepje Buizerden 2 Rode
Wouwen ontdekt, deze vogels vlogen recht boven de telpost. In totaal werden vandaag 28
Buizerden en 3 Rode Wouwen geteld. Voor de Rode Wouwen is dit een nieuw dagrecord!
Het is bovendien opmerkelijk voor de tijd van het jaar. Een adult mannetje Blauwe
Kiekendief werd gezien om 11.03 en om 13.12 werd nog een adult vrouwtje genoteerd. Een
gezin Kleine Zwanen bestaande uit 2 adulte en 3 juveniele vogels vlogen recht voorbij de
telpost. Vandaag werden in totaal 307 vogels geteld verdeeld over 23 soorten.
25-nov-2008
Dinsdag is begonnen met tellen om 08.00 uur. Het was vandaag overwegend half bewolkt met
een matige wind uit westelijke richting die later naar het noordoosten draaide. Het werd
niet warmer dan 4 graden. Ook vandaag Buizerd trek, verspreid over de dag werden 19
Buizerden geteld. Een adult vrouwtje Blauwe Kiekendief werd gezien om 11.55. Een goed
aantal van 27 Kleine Zwanen werden gezien in kleine groepjes (7-3-6-11). Dit is de op één na
beste telling voor de Kleine Zwaan van de telpost. De Barmsijzen blijven het goed doen en
vandaag konden 173 exemplaren genoteerd worden die in groepen overkwamen (10-43-75-837). In totaal werden vandaag 1367 vogels geteld verdeeld over 27 soorten.
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26-nov-2008
Woensdag is begonnen met tellen om 07.47 uur. Het was zwaar bewolkt en in de middag
regende het af en toe. Er stond een zwakke wind uit variabele richting. De temperatuur lag
tussen de 0 en 5 graden. Hoogtepuntje van de dag waren 2 groepjes Barmsijzen (5 en 32).
De Houtduiven waren in de meerderheid met 253 exemplaren. Verder bleef het erg rustig
op de telpost. In totaal werden 665 vogels geteld verdeeld over 21 soorten.
27-nov-2008
Donderdag is begonnen met tellen om 08.00 uur. Het bleef de hele dag zwaar bewolkt en er
stond een matige tot krachtige zuiden wind. De temperatuur schommelde de hele dag tussen
de 4 en 5 graden. Zeer opmerkelijk waren 5 Rotganzen die op 15 meter hoogte en niet
verder dan 50 meter de telpost passeerde in westelijke richting. Dit is voor het binnenland
een zeldzame waarneming en voor onze telpost een nieuwe soort. Leuk om te vermelden zijn
29 Barmsijzen, verder bleef het opnieuw erg rustig op de telpost. In totaal werden vandaag
242 vogels geteld verdeeld over 14 soorten.
28-nov-2008
Vrijdag is begonnen met tellen om 08.00 uur. Het was de hele dag zwaar bewolkt met een
matige zuiden wind. Het werd niet warmer dan 3 graden. De dag werd niet gekenmerkt door
aantallen maar wel door leuke waarnemingen. Hoogtepunt was een juveniele Ruigpootbuizerd,
de vogel werd als eerste opgemerkt door Gerard van Aalst vanaf zijn telpost. Gerard gaf
door dat de vogel boven het vierlandenpunt hing en in zuidelijke richting vloog. Wij konden
de vogel helaas niet oppikken. Enkele minuten later verscheen een biddende Buizerd recht
voor de telpost. Al snel stond vast dat dit een Ruigpootbuizerd was, een telefoontje naar
Gerard met de kenmerken bevestigde dat dit dezelfde vogel moest zijn. De vogel jaagde
ongeveer 15 minuten voor de telpost om daarna door 2 Kraaien te worden verjaagd. De vogel
vertrok uiteindelijk in noordwestelijke richting. Dit is een nieuwe soort voor de telpost. Om
13.38 werd nog een Rode Wouw gezien, de vierde deze week en de tiende van het seizoen.
Bijzonder fraai waren 196 Kleine Zwanen die om 16.20 uur aan de linkerkant van de telpost
voorbij vlogen. De vogels vlogen in 3 grote groepen achter elkaar in zuidoostelijke richting.
Dit is een nieuw dagrecord voor de telpost en het 10de beste dagrecord voor Nederland! In
totaal werden vandaag 250 vogels geteld verdeeld over 17 soorten.
29-nov-2008
Zaterdag werd begonnen met tellen om 07.50 uur. Het was een bewolkte dag met af en toe
een beetje zonneschijn. Er stond een zwakke zuidoostelijke wind en de temperatuur
schommelde de hele dag rondom het vriespunt. Het was een hele rustige dag op de telpost,
in totaal werden 304 vogels geteld verdeeld over 20 soorten.

30-nov-2008
Zondag is begonnen met tellen om 07.45 uur. Het bleef de hele dag zwaar bewolkt en
het regende veelvuldig. Er stond een zwakke oostelijke wind en de temperatuur
bleef de hele dag rondom het vriespunt. We hadden het weer voor de afsluitingsdag
anders voorgesteld maar gelukkig hadden we verwarming voor zowel binnen als
buiten geregeld. Voor de vogels maakte dit niet uit, er werden er dan ook weinig
geteld. 128 vogels verdeeld over 13 soorten. Vanwege het feestelijke tintje aan de
dag was dit misschien maar goed ook. Om 15.00 uur begon onder het genot van een
hapje en een drankje de aftelling naar de officiële afsluiting. Om 16.45 uur werd het
seizoen officieel afgesloten en was de marathon telling een feit. We kunnen
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terugzien op een geslaagde onderneming. Alle dagen is geteld van zonsopkomst tot
zonsondergang. Dit levert een totaal geteld uren van 1488:17 op.

Tot volgend jaar 1 augustus!!!!!
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KNMI overzichten (van www.knmi.nl) najaar 2008
Augustus 2008: Normale temperatuur, somber en nat
Augustus stelde qua zomerse warmte en zonneschijn teleur. Vrijwel de gehele
oogstmaand werd het weer bepaald door depressies. Het bijbehorende weerbeeld
was zeer wisselend, met op veel dagen neerslag. Het temperatuurverloop kende geen
uitschieters, het was nooit echt koel of juist warm.
De gemiddelde temperatuur in De Bilt is uitgekomen op 17,4 °C tegen een langjarig
gemiddelde van 17,2 °C. Vooral de relatief hoge nachtelijke minima hebben hieraan
bijgedragen. Augustus telde in De Bilt maar twee zomerse dagen
(maximumtemperatuur 25,0 °C of hoger; 6 en 31 augustus). Normaal telt augustus
zeven zomerse dagen. Het aantal warme dagen (maximumtemperatuur 20,0 °C of
hoger) komt uit op 24 tegen 22 normaal. Tropische dagen (maximumtemperatuur
30,0 °C of hoger) kwamen deze maand niet voor.
Gemiddeld over het land is 100 mm neerslag gevallen, tegen normaal 62 mm. De
meeste neerslag viel in de kustgebieden. Opvallend was het grote aantal dagen met
regen. Op veel plaatsen viel op 27 van de 31 dagen wel enige regen. Behalve nat, was
augustus ook een winderige maand. Vooral op 12 en 13 augustus waaide het hard.
Augustus was een tamelijk sombere maand waarbij de maandsom gemiddeld over het
land uitkwam op 164 uren zonneschijn tegen 198 uren normaal. Vooral in de tweede
helft van de maand liet de zon vaak verstek gaan. Op een aantal plaatsen was het van
26 tot en met 28 augustus zelfs op drie aaneengesloten dagen zonloos.
Herfst 2008 (september, oktober, november): Normale temperatuur en
hoeveelheid neerslag, zonnig
De gemiddelde temperatuur deze herfst is in De Bilt uitgekomen op 10,2 °C, precies
gelijk aan het langjarig gemiddelde.
Zowel in september als oktober lag de gemiddelde temperatuur met 13,6 °C en 10,1
°C iets beneden de normaal van 14,2 °C, respectievelijk 10,3 °C. November was vrij
zacht met een gemiddelde temperatuur van 6,9 °C tegen een langjarig gemiddelde
van 6,2 °C.
In totaal werden deze herfst in De Bilt zeven warme dagen genoteerd
(maximumtemperatuur 20,0 °C of hoger), tegen 12 normaal. Zes van de zeven warme
dagen vielen in de eerste helft van september. Op 28 oktober daalde de
temperatuur in De Bilt, voor het eerst na het zomerseizoen, tot onder het vriespunt.
In totaal telde de herfst er negen vorstdagen (minimumtemperatuur lager dan 0,0
°C), tegen zeven normaal normaal.
Gemiddeld over het land viel 238 mm neerslag, vrijwel gelijk aan het langjarig
gemiddelde van 235 mm. Van de afzonderlijke maanden was september aan de droge
kant met 63 mm, tegen een langjarig gemiddelde van 75 mm. Oktober was, met 94
mm tegen 78 mm normaal, vrij nat. In november was de hoeveelheid neerslag met 82
mm precies gelijk aan het langjarig gemiddelde.
De meeste neerslag viel, zoals meestal in de herfst, in een brede kuststrook. Het
zuidoosten verliep een stuk droger.
Op 21 november veroorzaakten zeer zware windstoten van ca. 100-120 km/uur in
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vooral het westen en zuiden overlast.
Op 23 november sneeuwde het urenlang in een groot deel van het land. Op de Veluwe
ontstond een sneeuwdek van 10 tot 17 cm.
Met gemiddeld over het land 336 uren zonneschijn tegen 302 uren normaal was de
herfst zonnig. De zon liet zich in september en oktober vaker zien dan normaal mag
worden verwacht. September telde 158 en oktober 128 zonuren tegen 136,
respectievelijk 105 uren normaal. Het aantal zonuren in november was 51 tegen 60
normaal.
Het zonnigst was de herfst in het zuidwestelijk kustgebied, het minst zonnig in het
noordoosten van het land.
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