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Foto voorplaat en de foto’s op deze bladzijde: Jappie Seinstra 

De briedende strânljip op de peal oan de Ottemawei, 02-05-2010.  
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De kopij voor het hjerstnûmer 2023 dient vóór 21 september 2023 ingeleverd te worden! 

Hebt u interessant nieuws, berichten, verhalen, foto’s en andere bijdrages over de vogels in 
het bijzonder en de natuur in het algemeen? 
Stuur ze dan naar de redactieleden van de Fjildrop en voor de website van de fûgelwacht 
naar de bestuursleden. Adressen in het colofon op blz. 50. 

Op deze stralende zaterdagmorgen, 4 februari, op het weststrand van Ameland, iets ten zuiden 
van strandpaviljoen The Sunset, wijst de grote groep van meer dan 250 fouragerende scholek-
sters aan de waterrand er niet op dat de soort hier in gevaar is. Hier niet en ook aan de andere 
kant van de Waddenzee, in Noordwest-Fryslân en Texel. De dichtheid van broedende scholek-
sters is daar (nog) vrij hoog.  
Het is goed om te zien, dat de strânljip het ook in de Bjirmen goed doet. Dat is het gebied waar ik 
ben opgegroeid, en dik 20 jaar geleden, verruilde voor Mûnein. We zien én horen ze hier ook wel, 
maar niet zoals daar.  
Mijn omke Foppe, fjildman, mollefanger, fisker en ielrikker, sprak trouwens altijd van strânleep, hij 
had ze vast allemaal bij naam gekend, als ze een naam hadden gehad. Datzelfde gold in feite 
voor alle vogels daar in ‘zijn’ gebied. De scholekster is en blijft een fascinerende vogel.  
Het was dan ook een hele verrassing dat ik daar op het strand van Portobello, op het Zuidereiland 
van Nieuw-Zeeland, een stuk of wat parmantig rondstappende verwanten zag. De Haemtopus uni-
color komt op beide grote eilanden en op Rakiura (Stewart Island) voor. De meeste vogels van 
deze soort zijn geheel zwart, sommige hebben nog wat wit op de borst. Sinds 2005 hebben ze 
ook in Nieuw-Zeeland een ‘Vogel van het Jaar’. Vorig jaar was het de kleine Piwauwau, zeg maar 
hun ‘tomke’, want daar lijkt het beestje wel wat op. Onze ‘Vogel van het Jaar’ 2023 is de strânljip. 
Dat we hier nog lang van zijn aanwezigheid mogen genieten. 
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Voorjaarsvergadering Fûgelwacht Trynwâlden 

  

Bijeenkomst op 28 maart 2023, om 20.00 u. in  
de Canterlanden, Canterlandseweg 8, Gytsjerk 

Agenda  
 

1. Opening 
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken  
 
3. Verslag najaarsledenbijeenkomst 17 november 2022  
 
4. Bestuursmededelingen (Fjildrop op blz. 6) 
 
5. Financiën (Fjildrop op blz. 14 en 15) 

 Jaarrekening 2022 en verslag kascommissie 
 Begroting 2023 
 

6. Bestuurssamenstelling en benoeming nieuwe bestuursleden. (Fjildrop blz. 6) 
 
7. Nazorg (Fjildrop blz. 17) 
 
8. Broedzorg 

 Stand van zaken registratie nestkasten 
 

9. Jeugdvogelwacht 
 
10. Excursies 
 
11. Mogelijke samenwerking Fûgelwacht Ryptsjerk en Trynwâlden (Fjildrop blz. 7) 
 
12. Rondvraag 
 
13 Pauze met verkoop van loten  
 
14. Na de pauze spreker Simon Sprinsma. Hij is drone piloot en heeft mooie ver-

halen over o.a Alaska. 
 
15. Sluiting 
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Verslag najaarsledenvergadering 2022 Fûgelwacht Trynwâlden 
Harke Heida 

Aanwezig: 22 leden 
Bericht van verhindering van 6 leden 
 
Opening. 
Rein Hagenaars opent de vergadering en heet iedereen welkom. De agenda wordt ongewijzigd 
vastgesteld. Complimenten voor de redactie van de Fjildrop die er weer een prachtig blad van 
heeft gemaakt, met meer kleurenpagina’s. Ziet er heel mooi uit.  
 
Mededelingen en ingekomen stukken. 
Er zijn geen ingekomen stukken. Bij dit agendapunt staat Rein stil bij het feit dat Geert heeft aan-
gegeven na 20 jaar penningmeesterschap het stokje over te willen dragen. Daarom heeft Geert 
zich afgelopen voorjaarsvergadering ook niet weer herkiesbaar gesteld. Het bestuur heeft lang 
naar een opvolger gezocht en die nu gevonden in de persoon van Bea Flaton. Het is de bedoeling 
dat Bea Geert opvolgt in de voorjaarsvergadering van 2023.  
Vanwege de lange staat van dienst van Geert en de voortreffelijke wijze waarop hij al die jaren het 
penningmeesterschap heeft vervuld, wordt Geert benoemd tot erelid en ontvangt hij de daarbij be-
horende speld. De vergadering stemt hier met applaus mee in.  
 
Verslag voorjaarsledenbijeenkomst 24 maart 2022 en de extra ledenvergadering i.v.m. de 
statutenwijziging.  
Beide verslagen worden ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van het verslag van 24 maart 
merkt Rein op dat het bestuur nog heeft nagedacht over vrijwilligersvergoedingen. Onze conclusie 
is dat we daar niet aan willen beginnen, omdat het tot allerlei discussies leidt over wie wel en wie 
niet etc. Het blijft per slot vrijwilligerswerk. 
  
Bestuursmededelingen. 
Rein staat kort stil bij een aantal evenementen en gebeurtenissen. 
De BFVW bestaat dit jaar 75 jaar. In dat kader zijn een aantal evenementen geweest, zoals het 
Fries Fûgelfestijn op 10 september in Earnewâld en de feestavond op 12 november. Verder be-
steedt de Vanellus hier iedere maand aandacht aan. 
Onze wacht heeft in dit verband een geslaagde wandeltocht georganiseerd, onder leiding van Pyt 
op 24 juni jl.  
Ook hebben we dit jaar weer meegedaan aan de jeugdfûgeldei, helaas maar met 1 jeugdlid.  
Er is een geslaagde excursie naar de Oderdelta georganiseerd waarvan in de Fjildrop uitvoerig 
verslag wordt gedaan. 
Harke meldt dat de rayonvergadering voor onze wacht dit jaar in Wyns wordt gehouden, helaas 
precies vanavond, zodat we daar niet aan deel kunnen nemen. Op 21 november is er een rayon-
vergadering in Garyp, waar mensen nog naar toe kunnen als ze dat willen. Dit jaar wordt tijdens 
de rayonvergaderingen i.v.m. het 75-jarig bestaan de film “De reis van de Grutto” vertoond.  
 
Statutenwijziging. 
Harke licht desgevraagd toe dat de statutenwijziging noodzakelijk is i.v.m. de Wet Bestuur en Toe-
zicht Rechtspersonen. Deze wet is sinds juli in werking getreden en stelt enkele extra eisen aan 
het bestuur van rechtspersonen die in de statuten moeten zijn opgenomen. Omdat onze statuten 
nogal verouderd waren, is van deze gelegenheid gebruik gemaakt om aan de hand van een mo-
del van de BFVW de statuten integraal te herzien.   
De vergadering stemt unaniem met de concept-statuten in.  
 
Nazorg, overzichten in de Fjildrop, nieuws van de commissie nazorg. 
In de Fjildrop staan overzichtsartikelen van Jappie Seinstra, Johannes Wiegersma en Henk Min-
kes over de nazorgresultaten over 2022. Henk licht kort toe dat 2022 over het geheel genomen 
een redelijk gemiddeld jaar was. De scholekster heeft het erg moeilijk. Vergeleken met 1979 is 
maar 15 % van de scholeksters over. Harke vult aan dat we sinds het vertrek van Jappie Seinstra 
en Jelle van der Bij in feite niet meer een commissie nazorg hebben. Dat moet echt anders. Om 
hier weer schot in te krijgen hebben we de rayonindeling vereenvoudigd en een bijeenkomst met 
alle nazorgers belegd. Die is op 24 november om 19.30 u. in Stania State.  
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Broedzorg. 
Pyt meldt kort de stand van zaken. De komende tijd moeten nog veel nestkastjes worden schoon-
gemaakt en nagekeken. Dit moet voor het einde van het jaar klaar zijn. Daarnaast hangen op veel 
plekken zwaluwplankjes. Ook die zouden moeten worden nagekeken. Het zou mooi zijn als we 
daar bijvoorbeeld de scholen bij zouden kunnen betrekken.  

Jeugdvogelwacht. 
Pyt meldt kort de stand van zaken. Afgelopen zomer is hij met een paar schoolklassen te fierljep-
pen geweest in Burgum. Dat was een prijs die we nog van vorig jaar van de BFVW tegoed had-
den. Verder schetst hij een nogal somber beeld. Jeugdleden (of hun ouders) reageren niet op 
mailtjes met suggesties voor activiteiten. Er is wel contact met een leerkracht over een mogelijk 
knutseluurtje in december.  

Excursies. 
Henk verwijst om te beginnen naar de Fjildrop met een uitvoerig verslag van de geslaagde excur-
sie naar de Oderdelta.  
Voor komend jaar staan er twee mogelijke excursies in de agenda. De eerste is een dagexcursie 
naar de Markerwadden. De tweede is een excursie naar Falsterbo waar we al eerder zijn ge-
weest. Dat zal komend jaar de 20e excursie van de wacht worden, sinds we daar 40 jaar geleden 
mee zijn begonnen. 
Voor beide excursies kunnen mensen zich al aanmelden, waar behoorlijk gebruik van wordt ge-
maakt. Wordt dus vervolgd.  

Lezing met lichtbeelden door Herman Postma. 
Na een korte pauze neemt Herman ons mee rond de wereld in een mooie lezing met veel foto’s, 
zowel van vogels als van andere dieren en bijzondere situaties. Naast Nederland veel aandacht 
voor Gambia, IJsland en landen op de trekroutes van de weidevogels, zoals Portugal.  
Tijdens de lezing is er een pauze met verloting, Geert heeft voor de prijzen gezorgd. De verloting 
levert 75 euro netto op.  

Sluiting en nazit. 
Rein bedankt Herman en alle aanwezigen voor hun inbreng. Daarna is er nog voldoende ruimte 
voor een gezellige nazit, al duurt die niet zo lang als vroeger wel gebruikelijk was. We worden toch 
wat ouder! 
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Bestjoersmeidielingen 
Rein Hagenaars 

Er zijn zorgen over het afnemen van belangstelling onder de jeugd voor het weidevogelbeheer. Dit 
is ingebracht bij de commissie jeugd en educatie van de BFVW om een gezamenlijk plan ter ver-
betering op te stellen. 
 
Benoeming bestuursleden en samenstelling bestuur. 
Het bestuur bestaat momenteel uit: 
Rein Hagenaars, voorzitter, aftredend 2023 
Harke Heida, secretaris, aftredend 2023 
Geert Dijkstra, penningmeester, aftredend 2022 
Corrie Brandsma, Fjildrop, aftredend 2022 
Pyt van de Polder, jeugdeducatie en broedzorg, aftredend 2021 
 
Rein en Harke stellen zich herkiesbaar. Het bestuur stelt voor hen te herbenoemen.  
Pyt v.d. Polder was aftredend in 2021. Mede ten gevolge van de corona problematiek is hij nooit 
formeel herbenoemd. Het bestuur stelt voor Pyt alsnog formeel te herbenoemen.  
Geert Dijkstra heeft vorig jaar aangegeven niet herkiesbaar te zijn. Inmiddels hebben we voor 
Geert een opvolger, zoals tijdens de vorige ledenvergadering al vermeld. Het bestuur stelt voor 
Bea Flaton te benoemen als penningmeester.  
Corrie heeft vorig jaar aangegeven graag steun te willen krijgen bij het werk voor de Fjildrop. Dat 
is inmiddels geregeld door de inzet van Rinze de Vries en Piet de Vries. Verder wil Corrie haar 
bestuurstaken graag beëindigen in de voorjaarsvergadering van 2024. Het bestuur stelt voor Cor-
rie tot dat moment te benoemen als bestuurslid.  
Daarnaast stelt het bestuur voor Jacoba Wierstra te benoemen als bestuurslid. Zij gaat samen 
met Pyt de jeugd (weer) enthousiasmeren.  
 
Na de (her) benoemingen tijdens de ledenvergadering van 28 maart 2023 ziet het bestuur er als 
volgt uit:  
Rein Hagenaars, voorzitter, aftredend 2026 
Harke Heida, secretaris, aftredend 2026 
Bea Flaton, penningmeester, aftredend 2026 
Corrie Brandsma, Fjildrop, aftredend 2024  
Pyt van de Polder, jeugdeducatie en broedzorg, aftredend 2024 
Jacoba Wierstra, jeugdeducatie, aftredend 2026.  
 
Nieuwe taakverdeling binnen het bestuur, vanaf voorjaarsvergadering 28 maart 2023  
Corrie Brandsma, bestuurslid, vormt samen met Piet de Vries en Rinze de Vries de redactie van 
de Fjildrop.  
Bea Flaton, penningmeester. 
Jacoba Wierstra, bestuurslid, gaat samen met Pyt v.d. Polder de jeugdzaken oppakken. 
Harke Heida, secretaris, gaat samen met Henk Minkes aan de slag met het weidevogelbeheer. 
Rein Hagenaars, voorzitter. 
Pyt v.d. Polder, bestuurslid gaat zich samen met Rein bezighouden met het beheer nestkasten. 
 
De vogelwacht Ryptsjerk heeft contact met ons gezocht omdat ze hun bestuur niet goed meer 
rondkrijgen. De concrete vraag was of we beide wachten niet kunnen samenvoegen. De gebieden 
grenzen ook precies aan elkaar en Ryptsjerk maakt natuurlijk ook deel uit van de Trynwâlden. 
Hun nazorggebied is ook vrij klein omdat grote stukken nu van het Fryske Gea zijn. We hebben 
hier onlangs met hun bestuur over gesproken en afgesproken dat we beide in de ledenvergade-
ring zullen sonderen hoe de leden hier tegenover staan. 
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Pin tekeningen fan Lammert Agema.  
Pyt van de Polder 

As jo de kennis fan in fjildman en betûft aai-
siker kombinearje mei in berops tekenaar 
dan krije jo bysûndere pintekeningen. 
Agema hat nei in oplieding oan de tekena-
kademy reklame tekenwurk dien. 
Derneist paste hy de technyk ek ta yn syn 
hobby: tekenje en skilderje. 
Jimme kinne it resultaat werom sjen yn de 
foto’s fan syn wurk. 
It unike bakje mei ljip aaien (op de foto 
hjirûnder) is makke fan mei de hân bewurke 
aaien fan meranty hout dy’t letter beskildere 
binne mei oaljefarve. Yn it hout binne lytse 
gatsjes boarre en opfollet mei houtlym om it 
skuorren fan it hout tsjin te gean. 
It broedsje leit op in stikje klaaigrûn boppe 
Dokkum wei, mei wat maisstâlen der om 
hinne. It is sa goed as echt. 
Alle swart-wyt pintekeningen binne bysûn-
der skerp op papier setten en de ljipaaien 
yn kleur binne net fan echt te ûnderskieden. 
De stippen skine in bytsje út in brunens en 
binne net yn swart. Hiel bysûnder. 
 
Wolle jo mear sjen fan Agema syn wurk? 
Op de webside fugelwacht-trynwalden bin-
ne mear tekeningen te sjen. 
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Jeugd en edukaasje 
Pyt van de Polder 

Dat de jeugd it fierljeppen moai fynt hawwe we sjoen yn Noardburgum by klompmakkerij Scherjon. 
In prachtich moai plak om der mei de bern it polsstôkspringen te dwaan. Skjinne sleatsjes yn fer-
skate breedten en net djip, ek de springskâns kin brûkt wurde foar wa’t net bang is en der is in 
nijsgjirrich museum oer it fierljeppen. Der binne ek noch dûsen om wer skjin nei hûs ta te gean. En 
dat alles foar 5 euro per it bern. Mei goed waar en net te kâld kinne de bern hjir wol in middei 
trochbringe. Hjir moatte wy de kommende simmer mar in slimme set fan hawwe. 
 
Sels hat ús wacht no sân polsken yn eigen gebrûk. Der binne ferline jier twa by kaam út in skin-
king fan Jan Veenstra fan de Rhaladyk út Aldtsjerk. Jan springt sels net mear mei de pols en fûn 
dat de jeugd der mear oan ha kin. De fûgelwacht is der bliid mei: tige tank. No noch in pear moaie 
skjinne sleaten opsykje sadat de bern oefenje kinne. 
 
Mei master Folkert hawwe wy ôfpraat dat we op skoalle Sinnehonk yn Aldtsjerk wer ris in kear 
nêstkastkes timmerjen sille. Nei de korona soe dat wer de earste kear wêze. De fûgels binne dit 
jier mei it mylde waar net let en dan moatte de nêstkastkes wol op tiid hingje. Dan soenen wy wer 
mei ús skoalleprogramma begjinne kinne, it iene jier de nêstkastkes en it oare jier de greidefûgels. 
Mar dit seizoen kin beide noch wol foar de simmerfakânsje om ús. 
 
No’t wy wer by de ûlebakken lâns geane fine wy ek wer spuiballen. Foar de bern ek moai om dy út 
te plúzjen en sjen wat der yn sit. Dit binne allegearre wer mominten om de bern der by te belûken.  
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Briedsoarch 
Pyt van de Polder 

It is hast ein jannewaris en wy moatte noch altyd op in pear plakken de nêstkastkes fan de sjong-
fûgels skjinmeitsje. Troch in soad oare omballingen en somtiden net it bêste waar is it der by 
bleaun. Hjir en dêr moatte in pear kastkes ferfong wurde en de nûmers op de beammen opnij oan-
brocht wurde. 

goudûle by Van der Beek 
 
Tuskentroch binne wy dwaande om by de goudûle nêstkastkes lâns te gean. Troch dy korona boel 
hawwe wy net it measte oan de nêstkastkes en it kontrolearjen dien. Dizze kasten hingje yn sawol 
Damwâld as yn de Trynwâlden en omjouwing. In frij grut gebiet mei sa'n 60 kasten. Hjir en dêr sit 
der in span folwoeksen ûlen yn. Dan moat der ringe wurde, as de besteande ring ôflêze en ynbrin-
ge op de webside Griel fan it Fûgelringstasjon. Der skine op plakken wol wer mear mûzen te kom-
men. Dat is te sjen oan de wite en blauwe reagers en oare mûzefangers mei flerken yn it fjild én 
oan de fjildûlen dy't op plakken wer sjoen wurde. En as dat sa is komt der miskien wer in soad 
drokte en wurk efternei mei it ringjen fan dizze prachtige ûlen. It falt guon boeren ek op dat der 
mear gatsjes yn de greiden komme. It soe foar de ûlestân wol wer ris goed wêze, it hat de lêste 
jierren te stil west by de nêstkastkes én by de roestbeammen fan de hoarnûle. It mantsje fan de 
wâldûle ropt yn de buert fan Stania State om in wyfke mar ek by de Klinze is der ien warber. Mis-
kien deselde. Mei dizze “waarme” winter soenen der, mei wat gelok, wolris betiid jongen komme 
kinne. Mar dan moatte der wol wyfkes wêze. En der komt noch wat by. No’t Johan de Jong lêstlyn 
ferstoarn is komt in part fan it organisearjen fan de Werkgroep Kerkuilen Fryslân by oare minsken 
te lizzen. Der sil oer praat wurde moatte wa’t wat docht. Johan regele oan’t lêst ta noch in protte 
sels, ek lanlik wie hy der noch by belutsen. Wy sille him wis misse, foaral as minske mar ek syn 
kennis fan saken. Wy moatte as groep ringers en helpers hjir wol mei trochgean, oars is alles foar 
neat west. 
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Op in tal plakken 
hawwe wy wikelnêst-
kastkes hingjen fan 
hout. Nei ferrin fan tiid 
binne dy ferrotte en 
moatte se ferfong wur-
de. Albert Visser hat 
no ien makke fan in 
plestik jerrycan en  
ophong. Netsjes grien 
ferve en de wikel siet 
der al rillegau by. In 
twadde libben foar de 
jerrycan en wy hawwe 
der minder wurk fan. 
 
Sels it ophingen fan 
sa'n nestkast is in stik 
makliker want it ding is 
sa swier net.  
Wy wurde oplêst ek 
wat âlder.  
Wat dat oanbelanget 
soenen wy wol wat 
nije (en jonge) mins-
ken brûke kinne by de 
briedsoarch. 

Gedichten 
Albert Schaafsma 

1.Drieteenstrandloper 
(haiku/Japanse dichtvorm: 1e regel 5 lettergrepen, 2e 7, 3e weer 5. ) 

  
Teen voor teen rent hij 
naderbij, vissenlarfje 

leeft, gaat dood, voorbij.  
  

2. Houtsnip 
  

Langzaam en sexy schommelend komt ze voor het licht,  
de dame met het goed gevuld figuur en lange gezicht. 

Ze danst twee stapjes naar voren en doet een stapje terug. 
In dat bruin met gele pakje, en streepjes op haar hoofd en rug, 
diep weggedoken tussen groene varens en grauwe grassen 

is ze de verleiding zelf: Hé, zal ik je eens fijn verrassen? 
Haar fraaie lange neus, als een rietje ver vooruitgeschoven, 

en glanzendbruine ogen die een spannend avontuur beloven. 
De begeerlijke droom van rijke heertjes met geweertjes. 
En van arme kunstenaars, met haar schildersveertjes. 

Verleidelijk heupwiegend stelt ze Mata Hari in de schaduw. 
Mysterieus, voloptueus is ze, toch sierlijk als een zwaluw. 

Scolopax rusticola, een dame van comme ça en olala! 
Mannenharten smelten, als ze wenkt zijn ze verloren: 
doe een stapje terug, doe twee stapjes naar voren... 
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Inkomsten  

Omschrijving Begroting 2022 Rekening 2022 Begroting 2023 

1.  Saldo rekening courant 4.992,00 4.991,67 5.343,00  

     Saldo excursie rekening 0,00 0,00 757,00 

2.  Saldo spaarrekening 3.541,00  3.541,00 3.541,00  

3.  Contributies 2.650,00  2.526,50 2450,00  

Ontvangen excursiegelden  6.872.00  

4.  Rente 0,00 1.08 2,00  

5.  Opbrengst verloting 125,00  270,00 250,00  

6.  Advertenties ‘Fjildrop’ 400,00  353,25  400,00  

7.  Koekactie 250,00  0,00 0,00  

8.  Diversen 1.500,00  2.324,31 1.750,00  

Totaal 13.458,00 20.879,81 14.493,00 

 

 Uitgaven 

Omschrijving Begroting 2022 Rekening 2022 Begroting 2023 

1.  Secretariaat 200,00  459,05 300,00  

2.  Leden/Best. Vergadering 450,00  863,25 800,00  

3.  Nazorg/Nestkast/Ringact 500,00   250,00  

4.  Uitgave ‘Fjildrop’ 1.800,00  2.258,64 2.250,00  

5.  Afdracht B.F.V.W. 900,00  1.225,00  900,00  

6.  Kosten verloting 100,00  103,79 120,00  

7.  Attenties 100,00  19,95 50,00  

8.  Kosten Koekactie 100,00    

Kosten excursie  6.114,39  

9.  Diversen 200,00  193,45 250,00  

10. Kosten afd. Jeugd 350,00   200,00  

     Saldo rekening courant 5.217,00 5.343,68 5.832,00 

     Saldo excursie rekening  757,61  

     Saldo spaarrekening 3.541,00 3.541,00  3541,00 

Totaal 13.458,00 20.879,81 14.493,00 

Financieel overzicht 2022/2023 
Geert Dijkstra 
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Toelichting financieel overzicht 2022/2023 
 

Inkomsten: 
Ad. 3. Minder contributie ontvangen dan verwacht mede veroorzaakt doordat er minder leden 
  zijn dan andere jaren. 
Ad. 4. De renteopbrengst levert nog iets op echter dit stelt niets meer voor, het rentepercen- 
  tage zal weer iets gaan stijgen. 
Ad. 5  De opbrengst verloting is meer dan begroot, beide vergaderingen konden doorgaan. 
Ad. 6  De advertentie inkomsten zijn lager dan begroot een paar adverteerders moeten nog 
  betalen. 
Ad. 7  De opbrengst koekactie is er niet meer en als bestuur hebben we besloten om in de 
  toekomst ook geen koekactie meer te organiseren omdat het nogal moeilijk is om hier
  voor mensen te krijgen. 
Ad. 8  Opbrengst diversen is iets hoger dan begroot, een groot bedrag binnengekomen van 
  de monitoring BFVW € 1370,00 en een bedrag van € 605,00 ontvangen van Enerzjy 
  Koop Trynwâlden over 2022. Opbrengst van de nestkasten was een bedrag van  
  € 350,00 
 
Uitgaven:  
Ad. 1  De secretariaat kosten zijn veel hoger dan begroot mede veroorzaakt door aankoop 
  acceptgirokaarten contributies. 
Ad. 2  De kosten van leden en bestuursvergaderingen zijn flink hoger dan begroot, er zijn 
  meerdere vergaderingen geweest zowel de voorjaars- en najaarsvergadering konden 
  nu weer doorgaan. 
Ad. 3  Voor nazorg-nestkast- en ringactiviteiten zijn er geen kosten geweest. Voor het ko
  mende jaar zullen er wel weer nestkasten gemaakt gaan worden. 
Ad. 4  De kosten van de Fjildrop zijn veel hoger dan begroot, mede omdat de Fjildrop nu 
  meerdere pagina’s in kleur heeft. 
Ad. 5  De afdracht BFVW is veel hoger dan begroot. Er is een fout ingeslopen en dit is inmid
  dels gemeld bij de BFVW. 
Ad. 6  De kosten van de verloting zijn mooi binnen de begroting gebleven, we kunnen altijd 
  nog goedkope prijsjes regelen. 
Ad. 7  Attenties zijn veel lager dan begroot. 
Ad. 9  De kosten diversen iets meer dan begroot dit zijn alle bankkosten over het jaar 2021. 
Ad. 10 De kosten voor de jeugd zijn er dit jaar helemaal niet gemaakt net zoals het voorgaan
  de jaar. 
 
De kascommissie bestaat uit Mevr. B. Kooistra en Dhr. M. Slingerland. 
 
Opgemaakt door de penningmeester Geert Dijkstra 
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Naar aanleiding van mijn eerste verhaal in de Fjildrop, werd er gevraagd of ik nog een mooi ver-
haal had, mijn reactie was direct jazeker ik heb nog een koolmees verhaal.  
In het eerste verhaal vertelde ik dat we niet alleen een nestkastje achterhuis hadden hangen maar 
ook op het veldje voor huis (op de van Meijerstrjitte). Wij wonen in een soort hofje en dan konden 
alle buurtgenoten er ook van genieten. We wisten dat er een nestje in het kastje zat, we hadden 
ze al horen piepen en de moeder en vader ook al regelmatig zien vliegen. Op een avond zagen 
we een mooi donzig vogeltje in ons boompje voor huis zitten, yes ze vliegen uit, zeiden we tegen 
elkaar. 
Zo staan we te kijken naar het nestkastje en valt ons op dat er nog een klein koolmeesje in het gat 
zit. Wij ernaar toe want hij bleef wel erg lang zitten, toen we eronder stonden zagen we al gauw 
dat het jonkie niet voor de lol er zat maar vast hing. Wij de ladder tegen de boom aan en kijken 
wat er aan de hand was, het jonkie eruit gehaald en wat bleek? Hij had visdraad om zijn pootje en 
door het groeien was dat er helemaal ingesneden. Het arme dier had een best wel verminkt poot-
je, het was een heel sneu gezicht.  
We vroegen de buurman wat te doen, die zei zet hem maar neer, dan red de natuur ermee. Maar 
eigenwijs dat we zijn zeiden wij, nee dat doen we niet hij wordt dan opgegeten door de katten die 
inmiddels ook al om ons heen aan het snuffelen waren. We hebben hem toen terug in het nest 
gezet, we konden kiezen of hij werd opgegeten of hij stierf in zijn nestje. Een paar maanden later 
werden de bomen op ons veldje gerooid i.v.m. de slechte conditie en hebben wij het kastje uit de 
boom gehaald. Daar lag een restje van het koolmeesje in. 
Erg sneu gezicht maar ja wat doe je? Laat je hem opeten door een kat of doe je net zoals ons, 
hem terug in zijn vertrouwde nest? En dan hopen dat de ouders nog terugkomen! Helaas... 

Koolmees 
Carina Beekman-de Vries 
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Neisoarch 2023 
 

It nije seizoen stiet foar de doar. De ljippen binne no massaal yn Fryslân. De measten geane noch 
troch nei it Noarden. We hoopje dat der in protte bliuwe! De earste skriezen binne ek al sjoen yn 
Súd-West Fryslân. 
 
Oars as oare jierren hawwe we no al heal febrewaris ús neisoarchjûn hâlden. Dat komt om ‘t we 
graach mei elkenien prate wolle oer in wat oare opset fan ús neisoarchwurk yn en om de Trynwâl-
den. Al earder ha we berjocht dien dat Jelle, Jappie en iksels, nei sis mar 30 jier, de koördinaasje 
net mear dogge. Nije minsken hawwe harren net melden. Dêrom hie Harke Heida it idé om de 
neisoarch oars op te setten. Dat ha we besprutsen dizze jûn. It hat der ta laat dat ús neisoarchge-
biet opdielt wurdt yn 3 grutte stikken. Sjoch op it kaartsje. 

Foar dizze stikken ha we wol nije “oansprekpunten”, 1e mannen, fûn: 
Stik 1, noardwestlik diel: Age Sikma en Henk Oud 
Stik 2, noardeastlik diel: Keimpe van der Kooi en Tseard van der Kooi 
Stik 3: súdlike diel, ûnder de Wynzerdyk oant de Wielhals: Jappie Seinstra. We sykje noch in 
twadde hjir. 
No al tige tank dat jimme hjiroan meiwurkje wolle. Op de jûn wie dit in foarnaam ûnderwerp fan 
gesprek. Ek is sprutsen oer it kommende seizoen. Dêr is mei klam frege om fan alle yn elts gefal 
safolle mooglik nêsten oan te jaan wat der mei bart is: útkaam, predearre (en troch wa dan?), 
ferlitten, ferballe/troch lânwurk stikken rekke. Ek de alarmtellings binne tige wichtich foar it repro-
duksjesifer. 
We winskje jimme alle sukses mei jimme wurk. En we hoopje foaral dat jimme wer genietsje kin-
ne fan in moaie maitiid yn it fjild!! 
Groetnis, Jappie, Harke en Henk. 
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Piet de Vries 



19 

Met de komst van het nieuwe weidevogel seizoen dit jaar, ben ik een nieuwe uitdaging aangegaan 
als beheerregisseur van de Noardlike Fryske Wâlden. Dit in het Bútenfjild en de Koai, in opvolging 
van Pyt v/d Polder.  
Naast deze functie ben ik ook weer actief in het provinciale steenmarter project en als drone piloot 
bij de BWFV en nazorger in de Wynzerpolder. Er breekt weer een drukke periode aan. Aan de 
hand van vele monitoringen met wildcamera’s komen er weer interessante waarnemingen voorbij. 
Waaronder allerhande marters, otters en vossen. Zie bijgaande foto's.  
Hopende dat met goedlopend beheer het een goed broedseizoen wordt met veel vliegvlugge jon-
gen! 

Wildcamera’s en wetenswaardigheden van Age  
Age Sikma 
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Meidielingen fan de ekskurzjekommisje 

Ekskurzje Markerwadden. 
Foar dizze ekskurzje binne der no 18 oanmeldings. Dêrmei is de ekskurzje fol. 
Johannes hat boekt op freed 21 april 2023. De minsken dy’t har opjûn hawwe krije berjocht fan de 
ekskurzjekommisje. We hoopje dat we in moaie dei hawwe. 
 
Bûtenlânekskurzje 2023: Falsterbo 
Ek dizze ekskurzje giet troch! 
Der binne no 14 dielnimmers, dy’t ek al in part fan it ekskurzjejild betelle ha.  
We ha plak fûn op de kamping, dy’t no “Camping-resort Falsterbo” hjit, yn stuga’s. En it moaie is 
dat der mar in pear steapelbêden by binne diskear. We sille yn de twadde helte fan maaie in tarie-
dingsgearkomste hâlde. Dan beprate we mei-elkoar hoe't it giet mei saken as auto-yndieling, 
sliepplak en iten. Want it is “self-catering” sa’t dat sa moai hjit. Oftewol sels iten meinimme en sels 
dus ek iten siede.  
 
Der is én yn de auto’s én yn de stuga’s noch plak foar 2 dielnimmers. Dus as dit jimme wat liket, 
bepraat dit dan efkes mei de ekskurzjekommisje. De ekskurzje is fan 18 oant en mei 23 septim-
ber. De kosten binne € 425. Us telefoannûmers stean efteryn de Fjildrop. Komme der mear dan 2 
oanmeldings, dan ûntstiet der in wachtrige. 
Groetnis fan de ekskurzjekommisje, 
Johannes Mosselaar, Max Slingerland en Henk Minkes. 
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Us jongesjieren op ‘e Riid en de Sierdswiel  
Jaap van der Wal 

Landschapselementen vertellen het verhaal en de geschiedenis van het landschap. Ze zijn logi-
scherwijs verbonden met de lokale omstandigheden van klei, veen en zand. It Fryske Gea beheert 
niet alleen natuurwaarden in het landschap, maar houdt ook rekening met deze cultuurhistorische 
waarden. Kaarten, oude stukken, archieven en verhalen van mensen leveren soms bijzondere in-
formatie op. Een mooi voorbeeld is de bijdrage van ons vogelwachtlid Jaap van der Wal uit 
Gytsjerk. In prachtig Fries schrijft hij beeldend over zijn herinneringen aan het landschap van zijn 
jeugd. ‘Us jongesjieren op ’e Riid en de Sierdswiel, ûnder Gytsjerk’ luidt zijn verhaal over het land-
schap ten zuiden van het dorp. De vele details die in het stuk staan zijn vaak terug te vinden op 
historische kaarten en soms zelfs nog in het huidige landschap. Het artikel is geplaatst met toe-
stemming van It Fryske Gea. 
 
Ik hear it ús heit noch sizzen: “foar tsjuster wer thús hear jonges!” It wie op in moaie winterdei mei 
sterk iis yn ‘e 50-er jierren fan de foarige ieuw, doe wy útein setten, op redens; rjochting Warten 
wie it doel. Opbine op ‘e Opslach by it breafabryk, rjochtsôf de Riid oer, nei ‘It Set’. De barten wie-
ne der al ôflutsen, want it wie ommers sterk iis! “Moast der ris sjen”, sei myn twillingbroer Sipke, 
“sa'n grut wek mei allegear fûgels!” 
Foar ús lei de Sierdswiel mei in grut ‘einewek’ yn ‘e midden. Wy der hinne fansels; it wie sterk iis 
en goed fertroud. Der sieten ferskate fûgels mei de poaten fêst oan de râne fan it grutte wek. 
Foarsichtich ha wy mei in lange stôk en plat op ‘e búk in stik as acht fûgels los krigen. It wiene 
seachbekken (grote zaagbekken). Fansels kamen wy folle letter yn Warten oan, mar de middeis 
wine wy wol wer op ‘e tiid thús, sa as wy ús heit beloofd hiene! 
Nei de winter yn ‘e betide maitiid, flochten myn broer Sipke en ik einekuorren fan strie mei ‘leaf 
reit’ (drûge grien reit) en setten in pear koerkes út yn ‘e Riid, oan ‘e súdkant tsjin de reidpoel oan. 
De earste pear aaien waarden meinaam fansels en dernei lieten wy de ein briede. 
Doe it wer maitiid waard koene wy ús wer mei de skou op it wetter fermeitsje. Oan ‘e eastkant fan 
de Riid lei in ei-
lantsje (it eilantsje 
fan Grutte Bonne). 
Bonne Antonides, 
want sa wie syn 
echte namme, wie 
lytsboer yn Gy-
tsjerk en helle yn 
dy tiid ek de ier-
pelskylen op by de 
minsken oan hûs, 
foar it fé op ‘e stâl. 
It eilantsje op ‘e 
Riid waard brûkt 
as healân en wy 
mochten Grutte 
Bonne wolris helpe 
mei de hearispinge 
by ‘t simmer. Mei 
in grutte houten 
pream waard dan 
it hea ophelle. Wy 
holpen wol mei om 
it hea by inoar to 
swyljen en yn ‘e pream to laden. As beleanning krigen wy dan op it eilantsje brea mei spek en kâl-
de tee; dat foel der tige yn fansels. 
Grutte Bonne is alris to wetter rekke, sa wol it ferhaal, doe hy de pream wer werom farde nei it 
oanlisplak efter it bûterfabryk. Healwei de tocht treau hy de pream mei in kloet (farboom) ûnder 
him sels wei en rekke doe te wetter. Op in tsjokke toppe hea bleau hy doe driuwen wylst de boat 
fierder farde, sa waard der sein! 
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Simmerdei mochten wy ek wol mei de boerewein mei nei de Binnemiede om mei te helpen mei it 
‘kantswyljen’ mei de rieuwe; meastal de sleatkanten. As wy ús nocht hiene, follen wy ús klompen 
mei wetter út ‘e sleat en geaten de mûzegatten yn it keale lân dan fol wetter; nei yn pear klompen 
wetter krûpen de mûzen dan omheech en stoden alle kanten út; wat hiene wy as kweajonges dan 
in wille! 
Oan ‘e eastkant fan de Riid wie in koloanje blaustirnsen (zwarte stern), sa'n 10 oant 14 pearkes 
hiene der in driuwend nêst op ‘e ielstikels (krabbescheer), meastal mei trije aaien der yn. Hjoed de 
dei binne se der al lang net mear, wylst it gebied no troch it Fryske Gea goed beskerme wurd! 
Yn’e polder ‘De Warren’ oan ‘e súdkant fan de Riid, sochten wy maitiids ljipaaien en ek skriesaai-
en fansels, want dat mocht doe noch! Yn juny kamen wy ek noch wolris yn it fjild; dan hiene de 
fiskdieven (visdiefjes) en de kobben (kokmeeuwen) dêr aaien; ik wit noch skoan dat dy fûgels út 
de loft wei dûkten en ús op ‘e holle pikten! Ek dizze fûgels binne der no net mear! Oan de noard-
kant fan ‘e Riid stie in spinnekopmoune; die hearde by de pleats fan Jelle en Saakje de Boer, 
(‘Buitenrust’ neamd) oan ‘e Singel te Gytsjerk.  
Age de Boer, een broer fan Jelle de Boer, hie syn fiskersark (fûken en stokken en netten), yn ‘e 
moune. Ik wit noch wol dat de útskoat fan ‘e mûne dy’t útkaam op ‘e Riid, ek wol befiske waard 
mei in skeakel (in net mei driuwkoarken boppe oan en leadkralen ûnder oan it net, oan de boaiem 
ta). Mei twa man yn in skou waard dan de fisk opjage troch mei in lange stôk as pols yn it wetter 
om te slaan, rjochting it net. De skeakel siet dan grôtfol fisk; meastal grouwe blei (brasem) en 
mûdhûn (zeelt). Us heit kaam ek wolris thús mei in ‘baksoadsje fisk’; ús mem makke der dan 
‘gehakballen’ fan; der waard in bytsje jittik troch dien en bôlekrommels as beskút, fermong mei it 
fiskfleis; dan waard it bakt fansels. Yn ‘e oarlochstiid en dêr nei wie alles lekker. En jo seagen net 
op in lyts bonkje! As bern sochten wy op ‘e Riid ek wol poepe-aaien (fan ‘e markol / meerkoet). 
Fan hûs út namen wy dan in grienteblikje mei en in bytsje sâlt. Op’e moundyk wurden trije stokken 
de grûn yn treaun en it grienteblikje mei wetter en aaien ophong. Dan in fjurke meitsje mei dôve 
prikken en droech reid, wie gjin toer fansels; it fjurke ûnder it blikje mei de poepe-aaien soarge 
foar de rest en de aaien wienen gau searn! Wy fûnen dizze aaien folle lekkerder dan thús in hinne
-aai, want dat moast op in stikje bôle (sa in aai op ite diene jo net!). 
By ‘t simmer farden wy gau ris mei ús âld skou mei in syl der op, de Riid oer nei de Sierdswiel en 
Greate Wiel. Der wiene noch twa minsken út ‘e fabriekshúzen dy’t ek in sylboat hiene; Lytse Jabik 
(tsiismakker) hie in ‘Akkrumer Jol’ en de boekhâlder (fan it Bûterfabryk) in greate BM-er. Yn dy tiid 
wie der in protte groei fan pompeblêden yn de ûndjippe plakken fan it farwetter yn de Riid; mei de 
sylboat waard der dan trochhinne fearn en ien man hâld dan in seine bûtenboard om de pompe-
blêden ôf to sneien; dat holp fansels net foar langere tiid, mar dochs! 
 
Der wiene yn Gytsjerk 
noch trije turfskippers 
mei in skûtsje. Wy bin-
ne nei de oarloch, 
begjin 50-er jierren 
foar it earst op fakâns-
je nei Earnewâld west. 
Trije húshâldings gon-
gen mei it skûtsje fan 
turfskipper Aldert van 
der Laan nei Ear-
newâld. Earst moast it 
skip (it rûm) skjinmak-
ke wurde fansels, de 
turfresten der út en 
der waarden trije pri-
véromten makke troch 
syldoeken oerdwers 
yn it rom fan it skip te 
spannen! Op’e boaiem 
fan it skip in tsjokke 
laach strie en strieba-
len. De opdrukker (in lyts motorboatsje) soarge der foar dat it hiele spul to plak kaam yn Ear-
newâld! 
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Earne oan ‘e Súdeastkant fan Earnewâld waard in gaadlik lisplak fûn oan in polderdyk, net sa fier 
fan in boerespul ôf. Ik wit noch skoan dat we de earste nacht swier ûnwaar krigen en ús mem tige 
benaud wie dêr op ‘e romte! Foar it earst krigen we lekkere sûpe en foarske molke fan ‘e boer in 
eintsje fierderop it lân yn. De froulju oan board makken it waarm iten klear op trije grutte peteroal-
jestellen. De tiid waard bestege mei angelfiskjen fanôf de moundyk en it skip. Wy koene der ek 
moai swimme fansels. Wat ha wy ús der fermakke; it wie in moaie wike! 

 
No werom nei de Riid yn Gytsjerk mei myn ferhaal; de útskoat fan de eardere spinnekopmoune 
wie sa goed as tichtgroeid mei sigaren (lisdodde) en oare wetterplanten. Mei help fan it rayonhaad 
fan it Fryske Gea hat de Provinsje it stikje oan ‘e kant fan ‘e Riid wer wat iepen makke, doe’t yn 
augustus 2020 it soal (de faargeul) útdjippe waard foar de wettersport. Sa bliuwt dochs noch in 
oantinken bewarre fan ‘e ôfbrutsen spinnekopmoune as kultureel erfguod. Der binne yn it doarp 
noch in pear oantinkens fan de âld moune bewarre bleaun, yn de foarm fan âlde houten 
mounerêden. 
Us heit wie ek in echte natuerman en koe goed aaisykje en mocht tige graach fiskje fansels; yn 
syn tiid hie hy in ‘grutte fiskakte’, hy mocht ek mei in net en twa fûken fiskje. Hy hie syn skou by de 
âlde moune to lizzen. Hy skarrele ek yn protte yn it Bouwepet gebied om; de wetterstân wie yn dy 
tiid ek folle heger; der wie noch in grutte reidpoel en sompich lân der omhinne! Us heit hat der ris 
yn ‘e sleat in snoek fongen mei in strop, dat wie in koperen tried oan in stôk fêst makke, wer jo in 
fisk mei fange koenen. De snoek lei hiel stil ‘op ‘e loer’ yn de sleat mei helder wetter; foarsichtich 
de strop foar de bek fan de snoek lizze en dan taslaan! Raak! Doe’t hy de snoek thús tamakke die 
bliken dat er in jonge skries yn ‘e mage hie! 
Sels haw ik yn dat gebied fan ‘e Bouwepet (in âld feanstreamke fan Feanwâlden nei de Riid ta) 
noch wolris it trijeblêd (waterdrieblad) fûn; in prachtige wetterplant mei moaie wite blomkes dy’t 
wol wat ha fan edelweiss. Spytich genôch komme dizze planten der ek net mear foar, lykas de 
djirreblommen (dotterbloemen), fanwege it lege wetterpeil, tink ik. 
 
Oant sa fier myn moaie oantinken út ús jongesjieren!  
Jaap van der Wal Gytsjerk 
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Het gaat niet goed met de scholekster in Nederland. Daarmee is deze soort hetzelfde lot bescho-
ren als bijvoorbeeld de grutto en de kievit. Vergeleken met deze andere weidevogels heeft de 
scholekster nog meer problemen, en maakt daarom zeker kans op de titel nationale pechvogel. 
 
Voor de tweede keer 
Naast weidevogel is de scholekster ook wadvogel en in toenemende mate een stadsvogel. In al 
deze leefgebieden heeft de soort te maken met bedreigingen. Ondanks dat hier al onderzoek naar 
is gedaan, weten we nog onvoldoende over de uitbreiding naar de stad en het broedsucces aldaar 
en in het landelijk gebied. Iedereen kan meedoen met onderzoek om daar meer over te weten te 
komen. 
In 2023 wordt de scholekster voor de tweede keer vogel van het jaar. En dat is voor het eerst 
sinds in de ruim twintig jaar dat Sovon Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming Neder-
land jaarlijks een vogelsoort in de schijnwerpers zetten. Vijftien jaar na het vorige Jaar van de 
Scholekster zijn de problemen voor de soort namelijk onverminderd groot. De resultaten van het 
onderzoek in het komende Jaar van de Scholekster moeten daarom nadrukkelijk bijdragen aan 
een betere bescherming van de soort. 
 
Meedoen met scholekster-onderzoek 
Tijdens het Jaar van de Scholekster kunnen vogelliefhebbers meedoen met onderzoek in verschil-
lende projecten. Allereerst roepen we vrijwilligers op om scholeksters te tellen in het stedelijk ge-
bied. In 2008 broedde 4 procent van de Nederlandse populatie in de stad. Er wordt aangenomen 
dat dat percentage inmiddels hoger ligt, maar dit is nooit goed onderzocht. Vooral tellingen op be-
drijventerreinen en in de stadsranden zijn erg welkom. 
Ook willen we een beter beeld krijgen van het broedsucces van scholeksters op daken. Via het 
initiatief Scholekster op het Dak kan iedereen broedende scholekster doorgeven en volgen. Door 
het doen van herhaalde waarnemingen, verzamelen we bruikbare gegevens. Ook vrijwilligers in 
het boerenland kunnen bijdragen door het doen van nestonderzoek en het verzamelen van gege-
vens over de overleving van jonge kuikens. 
Een manier om het broedsucces van scholeksters te vergroten, is het aanbieden van beschermde 
nestgelegenheid, bijvoorbeeld in de vorm van een broedpaal. Of deze vorm van beschermen ook 
echt effect heeft, is nog niet eerder onderzocht. In het Jaar van de Scholekster gaan we hier iets 
aan doen, met hulp van vrijwilligers en professionele onderzoekers. 
 
Betere bescherming scholeksters 
Onderzoek in het Jaar van de Scholekster moet leiden tot meer kennis over de soort, maar vooral 
tot verbetering van de omstandigheden voor scholeksters in Nederland, zegt Nico Korporaal, pro-
jectleider bij Vogelbescherming. 
“We willen maatregelen stimuleren die de kuikenoverleving van scholeksters ten goede komen. Zo 
willen we voorbeelden van natuurinclusieve landbouw uitdragen die een positief effect hebben op 
scholeksterpopulatie in landbouwgebieden, maar ook handvatten geven voor natuurinclusief bou-
wen en toepassing van beschermingsmaatregelen voor scholeksters op daken. Ook de bescher-
ming van foerageergebieden en hoogwatervluchtplaatsen in de Wadden en de Zuidwestelijke Del-
ta verliezen we niet uit het oog.” 
Doe mee! 
 
Meer informatie over de projecten tijdens het Jaar van de Scholekster en hoe je daaraan mee kunt 
doen is te vinden op www.jaarvandescholekster.nl. 
 

2023 is het Jaar van de Scholekster 
Bron: Vogelbescherming Nederland 
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Twa plaatsjes fan in Strânljip út Nij-Seelân. It giet hjir om de kompleet swarte variant fan de Hae-
matopus unicolor,yn it Ingelsk ‘Variable Oystercatcher’. Se binne der ek mei mear wyt sa as by 
ús. Dizze soart komt op de twa grutte eilannen fan Nij-Seelân en op Rakiura (Stewart Island) 
foar. De foto’s binne makke op 20/21 septimber 2010 troch Rinze de Vries. 
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WAAR (VER)BLIJVEN ONZE WEIDEVOGELS? 
Kees Bil 

Ook in onze afdeling is de scholekster gigantisch achteruitgegaan. Zie bijgevoegde grafiek van 
2022. 

Voor Centrum Vogeltrek- en Demografie (Vogeltrekstation) te Wageningen verricht ik al vele jaren 
gespecialiseerd onderzoek naar het voorkomen van weidevogels. In delen van Noord-Fryslan 
voorzie ik daartoe ieder seizoen een fors aantal kieviten, scholeksters, grutto's en tureluurs en an-
dere soorten van een ring. 
Terugmeldingen van deze geringde vogels leveren informatie op over trek en overleving. Zo ge-
ven ze inzicht in dispersie, pleisterplaatsen, winterkwartieren, leeftijden en mortaliteit. 
Tussen de terugmeldingen die ik recentelijk ontving, bevonden zich liefst vier Trynwâldster schol-
eksters. Deze vogels werden geboren en geringd in respectievelijk Readtsjerk, Oentsjerk, 
Aldtsjerk en Mûnein en zijn later door diverse oorzaken elders teruggezien of teruggevonden. 

Scholekster paar Wildveen Readtsjerk ca. 1993. Foto S. Rekker 
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In onderstaand overzicht heb ik de teruggemelde scholeksters met een korte toelichting op een 
rijtje gezet. Omdat het hier een subjectieve keus uit het terugmeldingenbestand betreft, wordt niet 
dieper op onderzoeksvragen ingegaan. 
Scholeksters zijn pas vanaf hun vierde levensjaar geslachtsrijp en de jongen worden door beide 
ouders gevoerd tot ze minimaal vliegvlug zijn, 
 
SCHOLEKSTER 329949. Geringd als niet vliegvlug jong op 14 juli 2001 bij de Sickamaweg te 
Readtsjerk. Ring met metaaldetector gevonden op 28 oktober 2021 in een veld bij Ferwert. 
De ring van bovenstaande scholekster werd bij toeval ontdekt. Helaas zijn in zo'n geval de doods-
oorzaak, exacte leeftijd en andere gegevens niet meer vast te stellen, 
 
SCHOLEKSTER 592101. Geringd als niet vliegvlug jong op 12 juli 2021 bij de Hofwegen te 
Oentsjerk. Gevonden op 17 februari 2022 in de Buurdermieden op Ameland. 
Deze scholekster werd geboren op het dak van Reinstein en geringd op het sportveld Kae-
tsjemuoilan (waar de vogel vanaf z'n vierde levensweek tot de vliegvlugge fase verbleef). Op 
Ameland raakte de vogel in een visnet verstrikt, maar kon door een omstander op tijd worden be-
vrijd en ongedeerd weer worden losgelaten. 
 
SCHOLEKSTER 402440. Geringd als niet vliegvlug jong op 23 juli 2006 westelijk van Wearbuor-
ren te Readtsjerk. Gevonden op 21 april 2022 buitendijks te Blija. 
Deze verzwakte scholekster werd door de vinder naar vogelasiel De Fûgelpits in Moddergat ge-
bracht. Na een korte herstelperiode is de vogel bij de Waddenkust weer vrijgelaten. 
 
SCHOLEKSTER 326328. Geringd als niet vliegvlug jong op 5 juni 1998 ten zuiden van de Ald Ek-
kelreed te Mûnein. Ring geregeld afgelezen met telescoop in de periode juni-augustus van 2021 
en 2022 tussen de hoogbouw bij Leningradweg /Euvelgunne te Groningen. 
Hoe lang deze (inmiddels 24 jaar oude) scholekster al aan de oostzijde van de stad Groningen als 
dakbroeder actief is, is niet precies bekend. Wel is bekend dat de Mûneinster vogel in maart 2012 
op een slaapplaats bij Harkstede werd gespot en zich dus toen al in het Groningerland had geves-
tigd. 
 
 
Haal nooit jongen van het platte dak af, op de grond zijn ze erg kwetsbaar (verkeer, huisdieren). 
Tips over dakbroeders in de Trynwalden e.o. zijn welkom op onderstaand adres. 
Ringvondsten kan men melden via www.vogeltrekstation.nl. 
Kees Bil, K. Rienewerfstrjitte 34, 9063 JV Mûnein 

Bûtenfjild 2009. Twee jonge scholeksters. Foto Kees Bil 
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CES 
Pyt fan de Polder 

Nei de winter is der noch net sa folle te melden oer it CES projekt. De netten binne opburgen en 
der falt neat te fangen. Kommende maitiid giet it wer los. Earst in slach troch it gebied om de pa-
den en sa wer skjin en berinber te meitsjen. Hoe it ferline jier gien is stiet yn it taheakke ferslach 
fan de ringgroep. 
Nei sa’n fjouwer oeren film wurk en praten hat de VARA op in sneontejûn yn Vroege Vogels 
krapoan 5 minuten sjen litten fan it CES ringjen. Erik van der Laan siet der ek by mar wie net yn 
byld. Spitich, mar it joech wol in yndruk wat it wurk ynhâld. 

Het wordt bijna een beetje saai te vermelden dat we weer een sei-
zoen alle 12 vangsessies goed hebben kunnen doorlopen maar voor 
ons geldt dat niet. We doen het met veel plezier ondanks dat we er 
erg vroeg voor moeten opstaan en soms denken: wat doe ik hier zo 
vroeg? Maar als dan de zon dan opkomt en er weer leuke vogels in 
de netten hangen, is dat snel vergeten.  
 
Over het weer kunnen we kort zijn, het was warm en zonnig. April was nog wat nat en fris maar 
daarna knapte het weer snel op.  
 
In het begin van het seizoen, april, is het nog erg rustig. Veel vogels moeten dan nog arriveren. 
Maar langzaam loopt het aantal vangsten vervolgens op tot in juni de top wordt bereikt. Alle 
broedvogels zijn dan aanwezig en de jongen zijn uit het nest. We hebben soms onze handen zo 
vol eraan dat er bijna geen tijd is om een broodje te eten en wat te drinken te nemen.  
 
Gelukkig hadden we geen last meer van coronamaatregelen en konden we zonder beperkingen 
ons werk doen. Vorig jaar melden we een matig jaar, dit jaar kunnen we stellen dat het een boven 
gemiddeld goed jaar was. Juni was een topmaand met erg veel jonge mezen in de netten. Dit was 
voor ons opvallend omdat de piek bij ons groter was dan op locaties in de rest van Nederland. Juli 
en augustus waren ook goede maanden. Dan vliegen de jonge rietvogels zoals karekieten en riet-
zangers uit. En ook deze hebben het goed gedaan.  
 
Een aantal trends. De blauwborsten hebben hun piekjaren gehad en hun aantallen stabiliseren nu.  
Ook sprinkhaanzanger en grasmus hebben een piekje gehad en zijn weer op de oude aantallen. 
De sprinkhaanzanger hebben we dit jaar niet gevangen maar wel gehoord dus ze zijn nog aanwe-
zig. De snor deed het de afgelopen 2 jaar erg goed. Mooi is ook te vermelden dat we dit jaar 3 
keer een cetti’s zanger hadden (incl. vangsten buiten CES) waarvan één een terugmelding van 
een vogel van Jan de Jong. Misschien gaan ze binnenkort hier ook broeden. De conclusie kan zijn 
dat voor een groot aantal soorten het broedseizoen geslaagd is, ook omdat we veel jonge vogels 
hebben gevangen.   

 CES 2022  
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CES 2022 

 Nieuw 
geringde 
vogels 

Terug- 
gevangen 
vogels 

Totaal 
gevangen 
vogels 

Baardman 21 11 32 

Boomkrui-
per 

3   3 

Bosrietzan-
ger 

10 4 14 

Braamslui-
per 

2   2 

Cetti's zan-
ger 

1   1 

Fitis 30 20 50 

Gaai 1   1 

Goudvink 3 3 6 

Grasmus 4 4 8 

Groenling 3   3 

Grote bonte 
specht 

2 1 3 

IJsvogel 1   1 

Kleine kare-
kiet 

53 28 81 

Koolmees 136 22 158 

Koperwiek 1   1 

Matkop 1   1 

Merel 4 4 8 

Pimpelmees 91 11 102 

Putter 1   1 

Rietgors 25 12 37 

Rietzanger 22 9 31 

Rood Borst 1   1 

Snor 6 2 8 

Spotvogel 1   1 

Staartmees 4 1 5 

Tjiftjaf 28 7 35 

Tuinfluiter 12 2 14 

Vink 2   2 

Winterko-
ning 

8 2 10 

(Witster)
blauwborst 

11 4 15 

Zanglijster 3   3 

Zwartkop 32 3 35 

Totaal 523 150 673 

Dan nog even over het ringen.  
We hebben dit jaar op deze locatie 2137 
vogels gevangen. Dit zijn alle vangsten, incl. 
CES vangsten en vangsten voor en na de 
CES en de netten die we extra open zetten. 
We moeten terug naar 2012 voor een jaar 
met meer vangsten. Van deze vangsten wa-
ren 1555 nieuwe vogels en 582 terugmel-
dingen. Het gros van de terugmeldingen zijn 
eigen vogels die we weer terugvangen.  
Soms van hetzelfde jaar en soms van de 
jaren hiervoor. Het zijn deze vogels die heel 
waardevol voor het onderzoek zijn. Zij ge-
ven de overleving van een soort aan. Vaak 
wordt een terugmelding uit een ver buiten-
land als spectaculair beschouwd en dat is 
ook wel zo, maar als we een karekiet een 
jaar na het ringen terugvangen op bijna de-
zelfde plaats geeft dat aan dat deze vogel 
een heen- en terugreis heeft volbracht over 
de Sahara en dat zonder kaart, kompas en 
tomtom. En dat allemaal door een paar 
gram vet te verbranden. Ook van belang 
voor onderzoek is het ringen van vooral jon-
ge vogels. Deze bepalen namelijk het 
broedsucces.  
 
Toch nog een aantal “spectaculaire” terug-
meldingen:  
 
Merel, geringd op 29-12-2021 te Burgum, 
teruggemeld op 11-4-2022 te Pargas  
Finland.  
103 dagen, 1205 km.  
 
Merel, geringd op 6-3-2022 te Feanwâld-
sterwâl, teruggemeld op 13-4-2022 te 
Kaarina Finland. 38 dagen, 1285 km.  
 
Pimpelmees, geringd op 26-2-2022 te Bur-
gum, teruggemeld op 20-9-2022 te Ventas 
Ragas Litouwen. 206 dagen, 1013 km.  
 
Kleine karekiet, geringd op 19-9-2021 te 
Antwerpen België, teruggemeld op 11-6-
2022 te Burgum. 265 dagen, 243 km.  
 
IJsvogel, geringd op 13-7-2022 te Korten-
hoef (N.H.), teruggemeld op 1-10-2022 te 
Burgum. 80 dagen, 126 km.  
 
Tot slot een bedankje voor alle personen 
die dit mogelijk maken. Dit zijn de vogel-
wachten, personen en instanties die ons 
financieel steunen en energiecentrale Engie 
die hun terrein beschikbaar stelt voor onze 
werkzaamheden 
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Bijzondere waarnemingen uit de natuur  

In pear fûgelmeldingen fan 
Jappie Seinstra: 
 
foto 1: blauwe hoanskrob-
ber (blauwe kiekendief), 
(wyfke of jonge fûgel) by de 
Ealtsjemar, 31-01-2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
foto 2: steppehoanskrobber 
(steppekiekendief) 2e kalen-
derjier. Mantsje neffens de 
kenners. Ealtsjemar, 03-02-
2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
foto 3: kokarde seachbek 
(kokardezaagbek) mei in 
slob (slobeend). De Falom, 
08-01-2023 
Oan it oantal oanwêzige 
rôffûgels en reagers yn it 
fjild is te sjen dat der wer 
mear mûzen binne. 
Foaral wêr't fee rint, binne 
mûzejagers aktyf, sa as: 
mûzefalken (buizerd), reade 
wikels (torenvalk), blauwe 
hoanskrobbers (blauwe kie-
kendief), ielreagers (blauwe 
reiger) en grutte wite rea-
gers (grote zilverreiger). 
En sa no en dan wurdt der 
ek in fjildûle (velduil) sjoen. 
Miskien dat dizze ûlen hjir 
dit jier wer ta brieden kom-
me.  
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Rondje Lauwersmeer. 23 november 2022 Skierroek, (Max, Corrie, Janke, Betty) 

Aalscholver Meerkoet Roodborst 

Grauwe gans +halsband. Waterhoen Graspieper 

Pijlstaart Bergeend Baardmannetjes 

Grote zaagbek Dodaars Pimpelmees 

Wilde eend Kuifeend Kauw 

Slobeend Krakeend Kievit 

Wintertaling Bruine kiekendief Zwarte kraai 

Bonte strandloper Buizerd Steenloper 

Fuut Torenvalk Spreeuw 

Kokmeeuw Blauwe reiger Goudplevier 

Zilvermeeuw Grote zilverreiger Fazant 

Grote mantelmeeuw Scholekster Smient 

Voorstel aan de leden om eens een stukje te 
schrijven over wat ze zien/meemaken in de natuur 
+ een foto. 
Tijdens de laatste excursie naar Müritz en omge-
ving deelden Betty, Janke, Corrie en Max een au-
to. Na de excursie leek het leuk om gezamenlijk af 
en toe de natuur in te trekken. 

Noch in melding troch Jappie Seinstra fan in blauwe hoanskrobber mei kleurring. 
Fûgel sjoen op 20-02-2023 oan de Tuskendammen by de Ealtsjemar. 
Understeand de reaksje fan Lieuwe Dijksen fan Sovon: 
"Hartelijk dank voor het sturen van de foto van de Bl.kiek vrouw! 
Dit dier is als nestjong geringd in juni 2012 door Peter de Boer op Vlieland, in het kader van 
Sovon's langdurige monitoring van broedsucces en voedselkeuze van Blauwe Kieken.  
Ze is nu dus in haar 12e kalenderjaar. Ik vind haar er wat dunnetjes en 'bonkig'  uit zien.  
Maar ze is ook al behoorlijk oud voor Bl. kieken.  
Er is slechts 1 andere waarneming van haar bekend: in 2016 broedde ze op Terschelling 
(Koegelwieck).  
En nu dus jouw waarneming. Waar ze alle tussenliggende jaren is geweest: wie weet........." 
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