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JAARGANG 1, NR 1 
 
 
 
Na een aantal weken hard doorwerken is het dan zover, de eerste echte Nieuwsbrief van de Top-of-
Holland Birding Club is klaar. Jullie hebben als voorproefje al het jaaroverzicht van 2004 gekregen. Nu 
ligt hier de Nieuwsbrief voor je. Met een eerste overzicht van de verschillende (provinciale) ranglijsten, 
een eerste analyse van de door de CDNA positief beoordeelde waarnemingen 1805 – 2003, de 
ontdekking van de eerste Kumliens Meeuw voor Nederland, de door Oane ontdekte man 
Witbandkruisbek in Drenthe, DE Steltloper-dag van 2004, uit Oslo het verhaal achter de Spotlijster van 
Schier en natuurlijk mag het (actuele) CDNA-nieuws niet ontbreken.  
 
In totaal heeft deze club bijna 50 actieve leden, voor het grootste deel woonachtig in en voor een klein 
deel woonachtig buiten de drie noordelijke provincies. De nieuwsbrief is te groot voor verspreiding via 
E-mail maar hiervoor hebben we geweldige oplossing gevonden. Alle nieuwsbrieven zijn te lezen op 
DE site van Nederland: www.Lauwersmeer.com. Dankzij de enthousiaste medewerking van Gert en 
Rommert hebben we hier een digitaal plekje gekregen.  
 
Op het moment dat je deze nieuwsbrief leest is het nog net geen voorjaar maar gelukkig gaan we heel 
langzaam weer de goede kant op. Het voorjaar is misschien wel de beste tijd van het jaar om een 
goede soort te ontdekken. Lees eerst deze nieuwsbrief door voor de broodnodige inspiratie, pak dan 
je verrekijker en scoop, ga naar buiten en ga vogelen… volgens ons motto:  

 
 

Go for the cake, not for the candies !! 
 
 
 
Martijn Bot 
Peter de Vries 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Dankwoord 
Wat iedereen natuurlijk meteen in het oog sprong bij het openen van deze nieuwsbrief (en ook het 
jaaroverzicht van enkele weken geleden) is het prachtige logo van onze club. Dit logo is ontworpen 
door Ad van der Borght (website: http://www.les-id.nl) en geeft een soort aan (Breedbekstrandloper, 
natuurlijk ten overvloede) die in onze ogen emblematisch is voor Noord-Nederland en veel zegt over 
de vogelaars. Vooral dankzij de vele vondsten van de soort in onze contreien is de soort recentelijk 
verwijderd van de lijst van in te dienen soorten bij de CDNA. Verderop in deze nieuwsbrief zal de 
soort, om dit te illustreren, de revue nog wel passeren. Wij willen Ad bij deze hartelijk danken voor dit 
geweldige staaltje vakwerk, en wij zien persoonlijk de stickers, petjes, T-shirts en tassen al voor ons! 

www.Lauwersmeer.com
http://www.les-id.nl
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Analyse Top-of-Holland database met CDNA beoordelingen (1) 
 
 
Inleiding 
Tijdens het opstarten van de Top-of-Holland Club kwamen we al snel op het idee een database aan te 
leggen. Het was de bedoeling dat in deze database alle, ooit door het CDNA aanvaarde gevallen 
zouden komen. Hoe dit aan te pakken was de grote vraag, oude jaarverslagen van de CDNA 
overtikken is een immense klus… Gelukkig  hebben Lucien Davids en Marcel Haas een Internetsite 
waarop het grootste deel van de beoordelingen van de CDNA is te raadplegen (www.wpbirds.com). 
Ze hebben veel tijd gestoken in het digitaal maken van deze waarnemingen, hun overzicht is actueel 
tot en met 2001. Na overleg met Lucien en Marcel mocht ik gebruik maken van de gegevens op hun 
site. Dit scheelde direct al een heel stuk werk, dat deel van de waarnemingen hoefde ik al niet zelf 
meer in te tikken. De algemenere beoordeelsoorten heb ik wel zelf uit oude jaarverslagen (Limosa’s 
en DB’s) en voor een klein deel uit het boek Zeldzame vogels uit Nederland….. moeten halen. De 
beoordeelde waarnemingen uit 2002 en 2003 staan nog niet op wpbirds en heb ik zelf overgenomen 
uit de jaarverslagen in de DB uit 2003 en 2004. Het ‘database-gereedmaken’ en intikken van al die 
waarnemingen is een taaie klus, maar met wat bier en goede muziek wel te doen. Nadat ik alle 
waarnemingen in de database had heb ik het allemaal nog een keer gechecked, dubbelgechecked en 
gecross-checked. Als het goed is zitten er geen fouten meer in (afkloppen….). 
 
Martijn en ik hebben nu de beschikking over een database met alle, ooit door de CDNA beoordeelde 
soorten. Uit praktische overwegingen hebben we alle beoordeelsoorten van 1 januari 2004 in de 
database gezet. Soorten als bijvoorbeeld Roze Spreeuw, Breedbekstrandloper en Dwerggors zitten 
dus nog niet in de database. Alle ooit nog eerder door de CDNA beoordeelde waarnemingen (zoals 
Witwangstern en Kleine Burgemeester) moeten nog in de database maar dat komt op termijn, gewoon 
zo nu en dan met slecht weer een soort invoeren. In totaal zitten nu 2346 beoordeelde gevallen in de 
database, verdeeld over 192 (onder)soorten. We weten nu precies op welke dag en in welke provincie 
beoordeel-soorten gezien zijn.  
 
Analyse 
Na al dat ‘saaie’ data-klop-werk kan nu het leuke werk beginnen. We kunnen gaan kijken naar wat de 
beste soorten voor welke provincie(s) zijn. Verschillijsten maken tussen de provincies, kijken naar de 
verschillende soorten (per jaar/maand/provincie)… Kortom, mogelijkheden te over. 
 
Wij willen proberen in elke nieuwsbrief iets uit de database te analyseren. In deze nieuwsbrief kijken 
we eerst maar eens het grote geheel. Welke jaren hebben de meeste (positief!) beoordeelde gevallen, 
hier de top 10 van 1806 – 2003: 
 
 

Jaar 
Aantal beoordeelde 

gevallen 
2001 185 
2000 141 
2002 127 
2003 117 
1996 113 
1998 107 
1994 91 
1997 85 
1999 82 
1995 79 

 
 
Alle afgelopen 10 jaren komen voor in de top 10, het jaar 2001 als absolute topper. Op zich logisch, 
steeds meer fanatieke vogelaars vogelen steeds meer.  
 
En dan, welke maanden hebben de meest beoordeelde gevallen? Hier de top 10 van 1806 – 2003: 
 

www.wpbirds.com
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Maand en Jaar 
Aantal beoordeelde 

gevallen 
Mei 2001 40 

Oktober 2001 30 
September 2001 29 

Mei 1998 26 
Mei 2000 25 

Augustus 2002 23 
Mei 1995 23 
Mei 1992 23 
Mei 2003 22 
Mei 1999 20 

 
Mei blijkt een echte topmaand te zijn, van de afgelopen tien jaar staan zes mei maanden in de top. 
Mei is dus, als je zeldzaamheden wilt vinden, de maand om te vogelen. Augustus, september en 
oktober komen elk 1 keer voor. Het jaar 2001 was, zoals we al eerder zagen, een bijzonder goed jaar, 
de gehele ‘maanden-top 3’ komt uit dit jaar.  
 
Nu eens even kijken naar hoe al deze waarnemingen verdeeld zijn over de provincies, waar worden 
de meeste beoordeelde soorten gezien?  
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Het aantal beoordelingen per provincie kunnen we ook uitdrukken als percentage van het totale aantal 
beoordelingen: 
 

  % beoordelingen 
Drenthe 1.6 

Overijssel 2.4 
Brabant 3.0 
Utrecht 3.2 
Limburg 4.0 

Flevoland 4.7 
Gelderland 6.7 
Groningen 7.0 
Zeeland 9.7 

Zuid-Holland 14.7 
Friesland 19.0 

Noord-Holland 24.1 
Het blijkt dat het grootste deel van de beoordeelde waarnemingen afkomstig zijn uit Noord-Holland 
met Friesland als een goede tweede. Die tweede plek is voor een deel te verklaren door de 
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Waddeneilanden, hier komen relatief veel zeldzaamheden voor. Groningen zit in de middenmoot en 
Drenthe is hekkensluiter. De drie noordelijke provincies gezamenlijk nemen maar liefst 27.6% van alle 
waarnemingen voor hun rekening. Meer dan 1 op de vier zeldzame, beoordeelde soorten is afkomstig 
uit 1 van deze provincies. 51.7% van alle beoordeelde soorten komen uit Noord-Holland en de drie 
noordelijke provincies samen, dit is maar liefst de helft van alle zeldzaamheden ooit!  
 
De echte freak zal opmerken dat een deel van de soorten in meerdere provincies is gezien, klopt. Hier 
nog een overzichtje van hoeveel van deze gevallen in de database zitten (deze zijn niet meegenomen 
in de grafiek en tabellen hier boven): 
 

Continentale Plat 7 
Drenthe en Friesland 4 

Friesland en Groningen 6 
Gelderland en Overijssel 1 

Limburg en Brabant 1 
Noord-Holland en Zuid-Holland 1 

Zuid-Holland en Zeeland 2 
 
In de database zitten in totaal 192 (onder)soorten. Welk aantal en welk percentage van deze soorten 
zijn in welke provincies gezien? 
   

Provincie Aantal soorten  
% van 192 

(onder)soorten 
Drenthe 22 11,5 

Overijssel 30 15,6 
Utrecht 32 16,7 
Brabant 41 21,4 
Limburg 41 21,4 

Flevoland 53 27,6 
Gelderland 54 28,1 
Groningen 66 34,4 
Zeeland 83 43,2 

Zuid-Holland 107 55,7 
Friesland 113 58,9 

Noord-Holland 131 68,2 
 
Noord-Holland is de absolute koploper met Friesland en Zuid-Holland dicht bij elkaar als tweede en 
derde. Groningen zit in de middenmoot en Drenthe is hekkensluiter.  
 
Tot zover de eerste analyse van de beoordeelde gevallen 1805-2003. In de volgende nieuwsbrief 
meer. 
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Witbandkruisbek bij Wateren, Drenthe.  
 
Omdat ik er een weekje tussenuit zou moeten voor een knieoperatie was ik zondag 30 januari jl op 
pad om nog enkele jaarsoorten te scoren. Ik reed vanaf het Aekinger Zand (Kale Duinen) via een stuk 
Drents-Fries woud richting Appelscha om naar het Fochteloërveen te gaan. Groene Specht en Kleine 
Bonte Specht waren al gescoord en bij de open plek van de Ganzenpoel stopte ik nog eventjes 
hopende hier nog een Zwarte Specht te kunnen horen of liefst te zien.  
 

Het was deze dag zwaarbewolkt weer en zo 
nu en dan viel er een spatje regen en ik 
bleef dan ook eerst even in de auto zitten 
luisteren. Hier en daar vlogen kleine 
groepjes Vinken en Kruisbekken over. 
Plotseling om 12:15 uur kwam een grotere 
groep van een 30-tal Kruisbekken luidruchtig 
aanvliegen en ging op circa 250 meter van 
waar ik stond zitten foerageren in enkele 
Lariksen. Omdat ik dit toch wat beter wilde 
zien pakte ik mijn telescoop en direct viel 
een vuurrood mannetje op met twee witte 
vleugelstrepen! Snel zette ik mijn digitale 

camera voor de telescoop om bewijs plaatjes te maken omdat ik zeker wist dat deze vogel een 
Witbandkruisbek was. Enkele seconden later hoorde ik ook het zogenaamde trompetgeluidje en toen 
de vogels paniekerig opvlogen was dit weer te horen. De groep vloog nu weer het bosperceel in en er 
was nu tijd om gauw eventjes de plaatjes op de camera te bekijken. Gelukkig was een vogel te zien 
met twee witte vleugelstrepen. Hierna heb ik gauw mijn verplichtingen gedaan en Klaas Haas ingelicht 
en gevraagd of hij de vogel wilde piepen, dan kon ik verder zoeken en eventueel betere foto’s maken. 
Zelf heb ik nog enkele mensen gebeld waarvan ik wist dat ze in de buurt konden zijn.  
 
Later op de middag hebben nog een tiental vogelaars de Witbandkruisbek kunnen horen. Dit lukte 
beter dan de vogel te zien te krijgen omdat de groep nogal vliegerig was, maar wat wil je ook met o.a 
een Sperwer en een paartje Havik in hetzelfde bosperceel. 
De Witbandkruisbek is de afgelopen weken door velen héél mooi en van dicht bij gezien en door 
meerdere fotografen fantastisch mooi op de plaat gezet! Tevens is nu ook gebleken dat het om een 
onvolwassen mannetje gaat die nog tot minimaal 16 februari hier aanwezig was. 
 
Tekst: Oane Tol 
Foto: Witbandkruisbek, Wateren, februari 2005 (Roland Jansen) 
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Wazige meeuw?! Een Kumlien’s Meeuw op Terschelling op 30 januari 2005 
 
Een huisgenoot uit Velp, had mij uitgenodigd om samen met zijn ouders een weekendje in een huisje 
in West aan Zee op Terschelling door te brengen. Ondergetekende liet zich dat niet tweemaal zeggen 
en nam het aanbod aan. Op vrijdag 28 januari namen we de middagboot van drie uur uit Harlingen, er 
hing een dikke mist; weinig hoopvol allemaal. De volgende dag (29 januari) was wederom zwaar 
bewolkt met af en toe motregen, niet bepaald iets om vrolijk van te worden, de straffe westenwind 
benadrukte dit nog eens. Desondanks konden we ‘s avonds tevreden zijn over het resultaat (mijn 
huisgenoot is geen vogelaar, maar vond het wel leuk om eens mee te gaan) met onder andere; 
IJseend, Witbuikrotganzen, Wilde Zwanen en het fotomodel in de jachthaven van West. Na een 
lekkere pint sliep ik s‘avonds tevreden in. 
De volgende ochtend stond ik vroeg op om te gaan 
zeetrektellen (slechts enkele minuten lopen van het huisje), 
maar keerde spoedig verregend terug, dan maar eerst 
ontbijten. Rond een uur of elf leek het weer beter te worden 
en dus liep ik weer naar zee. Het zicht was nu een stuk 
beter en al snel waren Zeekoet, Alk, Roodhalsfuut, 
Dwergmeeuw en vele Roodkeelduikers in the pocket. Rond 
een uur of twaalf werd het rustiger op zee en ging ik eens 
naar de vele Zilvermeeuwen, Stormmeeuwen en Grote 
Mantels op het strand turen. Al snel viel mijn oog op een 
eigenaardig gekleurde meeuw en dacht meteen aan een 
burgemeester hoewel ik hem wel wat apart vond 
overkomen. Aangezien ik op Schiermonnikoog wel eens 
leucistische meeuwen had gezien, vond ik dat laatste wel 
het meest waarschijnlijk. 
 
Omdat er constant jeeps van de strandjutters op het strand 
rond reden en er vrij veel mensen liepen vlogen de 
meeuwen vaak op en dacht ik: “Ik moet dat beest op de 
plaat zien te krijgen voordat hij pleite is.” Dus ik daalde snel 
af naar het strand en liep richting ‘het beest’, wat opviel was 
het iets kleinere formaat en het kleinere snaveltje in 
vergelijking met de eromheen staande Zilvers, ook de 
mantelkleur was lichter. Wat het beest verder een 
opvallende verschijning maakte waren de rommelige, witte 
tertials (hierdoor dacht ik aan een leucist) en het donker 
overkomende oog. Ik was nu redelijk dichtbij (ongeveer 100 
meter) gekomen en had al een paar ‘recordshots’ genomen, 
maar was nog niet tevreden over het resultaat. 
Toen zag ik van links een persoon op een paard naderen en 
van rechts kwam de zoveelste jeep aangereden, een 
garantie dat de meeuwen op de wieken zouden gaan. Zo 
snel als ik kon liep ik naar het beest toe en klikte raak, op 
een gegeven moment was ik op 15 tot 20 meter genaderd 
en voelde het zeewater rond mijn schoenen spoelen. Toen 
vloog hij op (klikklik) en landde enkele honderden meters 
verderop. Zelf vond ik dat ik voldoende foto’s had geschoten 
en staakte de ‘achtervolging’. Al gauw zag ik mijn gastheer 
met zijn ouders naderen en ik wees ze op de rare meeuw; 
zelfs zij moesten beamen dat het geen standaard meeuw 
was! 
 
In het huisje heb ik de foto’s nog eens zitten bekijken en met alleen de ANWB gids kom je er natuurlijk 
niet uit, hoewel de beschrijving van Kumlien’s toch wel overeenkomsten vertoonde met de zojuist 
gefotografeerde meeuw (maar dan denk je nog steeds eerder aan een leucist dan aan een nieuwe 
ondersoort voor Nederland!). 
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Die avond op de boot terug, knaagde de gedachte aan 
de meeuw verder, regelmatig pakte ik de camera om de 
foto’s nog eens te bekijken (maar aangezien de literatuur 
niet voorhanden was bleef het bij kijken). 
De volgende ochtend zo snel mogelijk bevriende 
vogelaars gemaild met wat foto’s van de meeuw en zo 
ging de bal aan het rollen… 
 
Aangezien ze in Engeland en Noorwegen in dit weekend 
ook een aantal Kumlien’s meeuwen hebben gevonden is 
het niet eens zo gek dat er op het strand van Terschelling 
ook eentje is opgedoken. 
 
 

Tekst en foto’s: Martijn Bunskoek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noot van de redactie - Over de taxonomische status van de Kumliens meeuw heerst enige onzekerheid. Over het 
algemeen wordt de “soort” beschouwd als een stabiele hybride populatie van Thayers meeuw en Kleine 
burgemeester. Wanneer je aandachtig foto’s bestudeert van verschillende vogels, blijkt ook dat er geen twee 
vogels identiek zijn, een kenmerk van hybride vogels. De ene vogel heeft veel meer van Thayers, de ander neigt 
meer naar Kleine burrie. Verschillende meningen van verschillende meeuwenkenners in verschillende landen 
betreffende de status laten ook verschillende geluiden horen. De een noemt het een soort (zoals bij ons de 
Italiaanse mus ook een soort is, hoewel in brede kringen wordt aangenomen dat dit een hybride populatie van 
Spaanse mus en Huismus is), de ander een ondersoort van Kleine burgemeester en weer een ander noemt het 
simpelweg een hybride (net niets dus). De meest gehoorde stem in Nederland (en ook in het buitenland, gezien 
de veel gebruikte Latijnse naam L.g. kumlieni) neigt naar ondersoort van Kleine burgemeester. Aan de CDNA 
om een uitspraak te doen over de vogel van Terschelling. 
 



 8 

Breebaart Spektakel 
 
23 juli 2004 was een mooie warme dag en het tij in polder Breebaart was erg gunstig om stelten te 
checken. André Boven had de afgelopen dagen al weer meerdere Breedbekken ontdekt in polder 
Breedbek. Sinds de ontwikkeling van de polder staat de teller al op een fiks aantal aanvaarde 
Breedbekken en nog een aantal losse, niet–ingediende waarnemingen. Maar na een paar jaar 
Breedbekken waren we wel eens toe aan een nieuwe Breedbaart soort. Samen gingen we op pad om 
de polder eens goed op zijn kop te gaan zetten.  

We waren al enkele uren voor hoogwater in de polder 
aanwezig. Toen de eerste groepen Bonte Strandlopers de 
polder binnen vielen duurde het maar even voordat ik zei, ‘ik 
heb een adult Breedbek, links van de geul’, waarna André 
antwoordde ‘Oh ja, hier zit er rechts ook een’. De teller stond 
al op twee, dat begon goed. Het volgende uur vielen er 
steeds meer Bontjes in en na goed twee uur hadden we 
alweer vier Breedbekken ontdekt tussen de duizenden 
Bontjes, honderden Krombekjes en tientallen Kanoeten. Dat 
ging lekker, ook omdat er nu meerdere Breedbek 
aanschouwers in de vogelhut waren en de bewegingsruimte 

stuken minder werd. Daarom besloten wij vanaf de parallelle weg langs de dijk de stelten te gaan 
checken om te kijken of we de score nog een beetje konden opvijzelen.  
 
In het zuidelijk deel werd snel een Breedbek gevonden en na telefonisch contact met de hut bleek dat 
de vier eerder gescoorde exemplaren nog op de HVP aanwezig waren, dus dit was nummer vijf… wij 
blij dat het CDNA de soort net had afgevoerd! Er ontstond nu enige paniek in de polder door een langs 
jakkerende Boomvalk. De stelten vlogen in duizendtallen door de polder, toen alles weer tot rust was 
gekomen begonnen we weer van voren of aan. Na een uur zoeken zonder resultaat besloot André om 
terug te gaan naar de hut, waar nog enkele waarnemers aanwezig waren. Ik besloot om al lopend 
terug te gaan en alle stelten nog maar eens te checken, we waren tenslotte nog maar vijf uur aan het 
zoeken. Het moest toch een keer lukken iets anders te vinden dan Breedbek? Of zou mijn piepercode 
altijd verbonden blijven aan 287?? Polder Breedbek? Bart-Jan Breedbek? Ik zag het allemaal de 
revue passeren.  

 
Een half uurtje later was ik aangekomen bij de laatste 
HVP. Scoopje opzetten en checken, direct viel mijn 
oog op een steltje die tussen het zeekraal stond te 
slapen en kleiner was dan een Bontje. De bovendelen 
waren vrij donker en ik dacht eerst aan een Temincks 
ofzo. Gelukkig liep de vogel een stukje… Shit, een 
vette oogstreep, mmhhh… chevrons op de flanken en 
lang gerekt... Dit moet een adulte Bona zijn dacht ik!! 
Zou het dan toch lukken, of had de zon mijn te lang op 
mijn schedel gebrand? Snel de telefoon pakken, 
André  bellen… ‘Bona’ riep ik in mijn mobiel en 

verbrak daarna de verbinding. Ik bleef de vogel bekijken en deze begon zich uitgebreid te poetsen 
waarbij de witte bovenstaart dekveren goed waren te zien en andere kenmerken werden 
waargenomen.  
 
André kwam met een zestal vogelaars aangereden. Ik kon met moeite de vogel aanwijzen tussen de 
stelten, maar alle aanwezigen konden de vogel uiteindelijk zien en de waarneming bevestigen. 
Eindelijk viel het Breedbek juk viel van mijn schouders… pffff. Tijdens het doorpiepen van de vogel 
werd deze een beetje onrustig, en besloot maar weer naar het veilige wad te gaan. Hij gaf nog wel 
een mooi showtje weg door luid roepend een paar rondjes te vliegen waarbij de witte bovenstaart 
dekveren goed te zien waren en de lange vleugels erg opvielen. Vogel weg, jammer, jammer… maar 
ik was al lang blij dat er zeven medewaarnemers waren. Ondanks dat de vogel verdwenen was ben ik 
toch even verder gaan zoeken wat een kwartier later resulteerde in een mooie adulte Gestreepte 
Strandloper. Het was tijd om naar huis te gaan: 5 Breedbekken, 1 Bona en een Streep in de pocket !!! 
 
Tekst: Bart Jan Prak /Foto’s: Breedbekstrandloper, Polder Breebaart, augustus 2004 (Marnix 
Jonker) 
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“Er zit een Katvogel in de Kobbeduinen!” 
 
Eigenlijk het enige wat ik me nog kan herinneren van de jaren tachtig zijn mij eerste 
vogelbelevenissen. De eerste waarnemingen van bijvoorbeeld Winterkoning en Gekraagde 
Roodstaart in Sneek in 1985 staan nog goed op mijn netvlies. De eerste ontdekking van een 
zeldzaamheid kwam in de vorm van een eend: een mannetje Witoogeend op het Sneekermeer in April 
1987. Inmiddels was ik twee jaar lid van de ACJN, waar ik Sietse Bernardus leerde kennen. Elk 
weekend op de fiets naar de IJsselmeerkust, waar we de ene naar de andere nieuwe soort zagen, 
zoals een Krooneend in de Makkumerwaard in Juni 1987 en een week later een fantastische 
Witvleugelstern op Kornwerderzand. In de zomers van  ’87 en ’88 zaten we op Vlieland tijdens het 
ACJN zomerkamp VLIE3. Als vogelaartjes met exclusieve interesse in zeldzame vogels was het ons 
snel duidelijk geworden dat je met de excursieleiders Edwin de Weerd of Marc van der Aa op stap 
moest gaan. Die jongens hadden al meer dan 250 soorten op hun lijst en stonden garand voor stoere 
verhalen over zeldzame vogels en de DBA. In ’87 zagen we dankzij hun op Vlieland onze eerste 
Grauwe Pijlstormvogel, Wespendief, en Grauwe Klauwier. Op ’88 was het echter Sietse die de soort 
van het Vlielandkamp ontdekte. Aan het eind van de middag fietste hij in z’n uppie terug over de 
Postweg naar Lange Paal toen er plotseling twee Zwarte Ooievaars kwamen overzetten. In paniek 
kwam hij het kampterrein op: “net twee Zwarte Ooievaars gezien!”. Niemad geloofde het, behalve ik. 
Terwijl de rest ging eten, zijn Sietse en ik terug gefietst over de Postweg. We vonden de Ooievaars 
uiteindelijk terug pleisterend op het Posthuiswad. De volgende dag werd Sietse zijn reputatie in ere 
hersteld toen het hele kamp kon meegenieten van beide vogels. Tot ieders verbazing was er ook een 
vogelaar van het vaste land overgekomen om de Ooievaars te bekijken die, naar zijn zeggen, het 
nieuws op het DBA-vogellijntje had gehoord. Het gerucht dat een kampdeelnemer de DBA-lijn had 
gebeld, en daarmee de ACJN-etiketten ernstig had geschonden, werd snel opgehelderd. Dit is de 
oorsprong van het bekende jeugdbondslied over ‘de grote zwart-met-witte Zwarte Ooievaar’ met 
daarin de beroemde regel “Sietse had stiekem de DBA-lijn gebeld, en die hebben we toen met ze 
allen in het wad gekeild!” 
 
Als 14 jarig vogelaartje ging ik in 1988 voor het eerste naar het ACJN herfstkamp op 
Schiermonnikoog. Sietse kon niet mee. Dit was mijn introductie in bosjes checken en bokjes trappen 
en het Bladkoninkje was de ultieme natte droom! Mijn lifelist stond inmiddels op niet minder dan 190 
soorten. Met Marc van Aa als excursieleider zag ik op de eerste dag weer een hele rits van nieuwe 
soorten: Beflijster, Kuifduiker, Bokje, Boomleeuwerik, Oeverpieper. Vanzelfsprekend was ik ook de 
tweede dag van de partij op Marc’s excursie. In de Kobbeduinen werd er fanatiek bojses geklopt, 
opzoek naar groene bladneukertjes (tegenwoordig beter bekend als phylo’s). Opeens was daar een 
Klapekster. Ik kan me niet meer herinneren wie de vogel precies ontdekte en hoe ie er bij zat, maar 
wel dat ik dolblij was met deze fantastische nieuwe soort. Het werd Marc echter snel duidelijk dat het 
een en ander niet klopte voor Klapekster. Als ik het me goed herinner raakte we de vogel vrij snel 
kwijt. Na lang zwoegend bosjes kloppen, waarbij diverse Houtsnippen en Beflijsters de lucht in gingen, 
vonden we de vogel terug en liet hij zich voor langere tijd goed bestuderen. Marc: “Volgens mij herken 
ik deze soort uit mijn postzegelverzameling, hij komt uit Amerika en volgens mij heet ie Katvogel!”. Ik 
was enigzins teleurgesteld dat het geen Klapekster was maar een of andere rare soort die niet in de 
Elsevier Vogelgids stond, zelfs niet op de pagina’s met mythische zeldzaamheden zoals Indische 
Boompier en Schwarz’ Boszanger. In mijn vogelnotitieboekje van die tijd lees ik voor die dag: ‘ook 
vreemd ontsnapt beest’. Na terugkomst in de kampeerboerderij werd er al snel rondgebazuind: “Er zit 
een Katvogel in de Kobbeduinen!”. Het verhaal werd niet geloofd door de ornithologische kopstukken 
van de ACJN aanwezig op het kamp. Ik werd apart genomen en ondervraagd: “Jan, met jou kunnen 
we praten, het is toch allemaal een grote grap?” De volgende dag kon de ornithologische sensatie niet 
langer ontkend worden toen een ringer de vogel terugvond en determineerde, of beter gezegd 
hernoemde, als Amerikaanse Spotlijster. Het bleek dat Marc de juiste postzegel, maar de verkeerde 
soortnaam in gedachte had. Nu moest het hele kamp hard aan het werk om een glimp van de vogel 
op te vangen en dit was een lastige klus in de onoverzichtelijke Kobbeduinen. Dankzij de pionierende 
acties van Sietse op Vlieland was de DBA-lijn bellen geen doodzone meer in de ACJN. Als gevolg 
werd Schier de volgende dag overspoeld met DBA’ers, overgekomen van de jaarlijkse DBA week op 
Texel. Ik had mijn zinnen inmiddels gezet op een door Marc van Aa ontdekte Amerikaanse Smient op 
het wad; deze zeldzaamheid stond tenminste wel in het vogelboek! 
 
Zoals altijd na het zien van een leuke soort belde ik Jan de Jong, vogelredacteur van de Leeuwarder 
Courant: “Ja, we dachten eerst dat het een Klapekster was, maar later bleek het een Spotlijster en 
heel veel DBA’ers zijn komen kijken”. Een paar dagen later stond er in de Leeuwarder Courant een 
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stukje speciaal gewijd aan de Spotlijster die door de cyclonen op Atlantische Oceaan op 
Schiermonnikoog terecht was gekomen. Dat ik iets niet goed had uitgelegd aan redacteur De Jong 
bleek uit een brief van de DBA (Enno Ebbels) aan het bestuur van de ACJN, later geplaatst in een 
blaadje van de ACJN: 
 
“Geacht bestuur, Bijgevoegd zend ik U een kopie van het artikeltje dat enige weken geleden 
verscheen in de Leeuwarder Courant. Zoals dikwijls bij artikelen over (zeldzame) vogels wordt ook in 
dit geval de waarheid geweld aangedaan. De suggestie dat de Spotlijster leden van de ACJN als 
Klapekster werd gedetermineerd en slechts na tussenkomst van de DBA als Spotlijster kon worden 
onthuld is volstrekt onjuist. Toen de DBA (via het vogelijntje) op de hoogte kwam van dit geval, was de 
determinatie als Spotlijster reeds door leden van de ACJN gedaan. Hoewel er aanvankelijk natuurlijk 
enig ongeloof heerste vanwege de enorme zeldzaamheid van deze waarneming, waardoor de eerste 
arriverende DBA’ers wellicht iets over zich van een ‘controleteam’, gaat alle eer voor het ontdekken 
van deze ornithologische sensatie naar de betrokken leden van de ACJN’. De DBA heeft na het 
bekend worden van dit geval gedaan wat ze tot haar doelstelling rekent; ze heeft er voor gezorgd dat 
de waarneming zo goed mogelijk gedocumenteerd werd en dat zoveel mogelijk mensen op de hoogte 
kwamen van het verblijf van de Spotlijster en indien gewenst zeld konden gaan kijken. Bijna 150 
mensen hebben dit uiteindelijk gedaan. Ik hoop dat hiermee de scheve voorstelling van zaken in de 
krant recht gezet is en dat de DBA ook in de toekomst mee kan genieten als de ACJN nog eens tegen 
een dergelijke zeldzaamheid oploopt.”  
 
Jan Bisschop 
 
 
 

  
Spotlijster Minus polyglottos, Brazoria National Wildlife Refuge, Texas, December 2000, Roef Mulder 
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Ranglijsten Top-of-Holland Vogelaars 
 
Hier het voorlopige overzicht van de provinciale-, Lauwers- en Nederlandse lijst van ongeveer 15 
vogelaars. Dit overzicht is nog lang niet kompleet, mocht je nog niet je lijst(en) hebben ingevuld en 
gemaild, doe dit dan zo snel mogelijk!  
 
Voor de lijst van het Lauwersmeer houden wij de grenzen aan zoals die te vinden zijn op 
www.lauwersmeer.com.  
 
De aantallen in dit overzicht zijn exclusief soorten die nog moeten worden of op dit moment 
beoordeeld worden door de CDNA (zoals vb. Buffelkopeend, Marmereend en Westelijke Orpheus 
Grasmus) . Wel zijn een aantal soorten meegeteld (zoals vb. Haakbek, Ross Meeuw en Westelijke 
Blonde Tapuit) waarvan aanvaarding (waarschijnlijk) geen probleem zal zijn. 
 
 

NAAM Dr Frl  Gron  Lauwers NL 
Jacob Bosma   295  386 
Martijn Bunskoeke  241 180  320 
Willem Jan Fontijn 195 282 306  386 
Marcel Haas     397 
Dirk Hiemstra 205 265 247 255 276 
Rudy Offriens 242 316 300 361 411 
Koert Scholten 200 317 284  383 
Jans Sikkens     412 
Trudi Sikkens     412 
Oane Tol 221 322 306 301 391 
Dirk Vogt 215    364 
Peter de Vries  298   401 
Jaap Westra 195  288 287 397 
Sieger Witvoet 181 290 267 265 327 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.lauwersmeer.com
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CDNA Nieuws 
 
De Arendbuizerd van de Keeg (ontdekt door Oane) is door de CDNA aanvaard. Dit is de derde 
waarneming voor Nederland !!! 
 
De volgende soorten worden op dit moment door de CDNA beoordeeld: 
(dit overzicht is eind februari overgenomen van de DB site. Het is van 16 december 2004 en zeker niet 
actueel! In een poging het overzicht zo actueel mogelijk te maken is het 24e CDNA verslag (Dutch 
Birding 26: 359-384, 2004) verwerkt. Gevallen volgens het overzicht op de DB site nog in behandeling 
maar waarover volgens het CDNA verslag al een beslissing is genomen zijn verwerkt in de aanvaarde 
- en niet aanvaarde gevallen)  
 
Eerste ronde 
Ross' Gans 16 februari 2003 Mirns Gaasterlân-Sleat Fr   
Ross' Gans 17 februari 2004 Ferwerderadeelsbuitendijkspolder Ferwerderadiel Fr (+ 17 en 18 
februari, 13 – 20 april en 21 – 27 april (2 exx))  
Hutchins' Canadese Gans 17 – 30 december 2003 Doniaburen Wûnseradiel Fr   
Hutchins' Canadese Gans 16 – 22 maart 2004 Anjumerkolken Dongeradeel Fr   
Amerikaanse Smient 2 februari 2002 Harlingen Harlingen Fr   
Amerikaanse Smient 29 maart 2002 Ezumakeeg Dongeradeel Fr   
Amerikaanse Smient 6 april 2002 Kollumerwaard, Lauwersmeer Kollumerland en Nieuwkruisland Fr   
Amerikaanse Smient 7 januari – 16 februari 2003 Kornwerderzand Wûnseradiel Fr op het wad tussen 
Zurich en Kornwerderzand  
Amerikaanse Smient 12 mei 2003  Vloeivelden Hoogkerk Groningen Gr   
Oosterse Vorkstaartplevier 1 – 5 augustus 1997 Doniaburen Wûnseradiel Fr betreft herziening  
Blonde Ruiter 25 september 2004 Lauwersmeer De Marne Gr   
Blonde Ruiter 3 oktober 2004 Zoute Weide Ameland Fr   
Terekruiter 17 mei 2004 Ezumakeeg Dongeradeel Fr   
Terekruiter 28 mei 2004 Polder Breebaart Eemsmond Gr   
Dwerguil 4 oktober 2002 Sumar Tytsjerksteradiel Fr   
Scharrelaar 14 augustus 2004 Dwingeloosche Heide Dwingeloo Dr   
Roodstuitzwaluw 15 april 2004 Oostelijk Eemshaventerrein Eemsmond Gr  
Roodstuitzwaluw 27 april 2004 Rottermerplaat Eemsmond Gr   
Roodstuitzwaluw 28 april 2004 Rottermerplaat Eemsmond Gr   
Siberische Boompieper 3 – 6 oktober 2004 Badweg, Vlieland Vlieland Fr   
Vale Lijster 14 september 2003 Zwarte Haan het Bildt Fr   
Orpheusspotvogel 20 mei – 5 juli 2004 Ter Apel Vlagtwedde Gr   
Struikrietzanger 28 – 30 spetember 2003 Camping Stortemelk Vlieland Fr   
Baardgrasmus 5 september 2000 Rottumerplaat Eemsmond Gr   
Baardgrasmus 3 – 6 oktober 2004 Oostervallei Vlieland Fr   
Grauwe Fitis 31 mei 2004 Rottumerplaat Eemsmond Gr   
Siberische Tjiftjaf 2 november 1995 Groene Glop Schiermonnikoog Fr vangst  
Siberische Tjiftjaf 27 november – 6 december 1998 Oudemirdum Gaasterland Fr revisie  
Siberische Tjiftjaf 20 – 25 november 2000 Camping Holle Poarte Wunseradeel Fr revisie  
Iberische Tjiftjaf 24 april – 6 juni 2004 Groningen Groningen Gr   
Afrikaanse Vink 28 november 2003 – 6 januari 2004 Haren Groningen Gr   
Witbandkruisbek 18 augustus 2002 Kroons Polders Vlieland Fr   
Grote Kruisbek 10 oktober 2004 Schiermonnikoog, dorp Schiermonnikoog Fr   
Grijze Gors 30 mei 2004 Rottumerplaat Eemsmond Gr   
 
 
Tweede ronde  
Griel 6 mei 2004 Moddergat Dongeradeel Fr   
Kleine Kokmeeuw 20 maart 2004 Nes Ameland Fr   
Roodsterblauwborst 27 + 28 mei 2004 Rottumerplaat Eemsmond Gr   
Struikrietzanger 25 – 31 oktober 2003 Holle Poarte Wûnseradiel Fr   
Witstuitbarmsijs 13 februari 2003 Burgum Tytjerksteradiel Fr   
Bosgors 29 september 973 Lies Terschelling Fr Betreft verzoek om herziening  
 
Derde ronde  



 13 

Blonde Ruiter 13 augustus 2003 Ezumakeeg Dongeradeel Fr   
Roodstuitzwaluw 21 april 2003 Eemshaven Eemsmond Gr   
Zwartkeellijster 8 oktober 2003 Oost-Vlieland Vlieland Fr   
 
Aanvaard  
Ross' Gans 7 mei 2004 Ezumakeeg Dongeradeel Fr ook ter Ferwerderadiel  
Bronskopeend 23 november 2003 – 7 januari 2004 Harlingen Harlingen Fr   
Bronskopeend 5 – 22 januari 2004 Kornwerderzand Wunseradeel Fr   
Ralreiger 6 – 13 juni 2004 Kollumerpomp Kollumerland en Nieuwkruisland Fr   
Arendbuizerd 9 juli 2004 Ezumakeeg Dongeradeel Fr   
Steppekiekendief 15 april 2004 Eemshaven Eemsmond Gr   
Amerikaanse Goudplevier 12 augustus 2003 Hindeloopen Nijefurd Fr bewaard in Friesch Natuur 
Museum Leeuwarden  
Amerikaanse Goudplevier 12 augustus 2004 Zuidhorn Zuidhorn Gr 
Bonapartes Strandloper 12 juli 2004 Ezumakeeg Dongeradeel Fr   
Bonapartes Strandloper 31 juli – 1 augustus 2004 Westhoek het Bildt Fr   
Steltstrandloper 9 – 17 mei 2004 Ezumakeeg Dongeradeel Fr ook in de periode 26 juni – 12 juli 2004  
Kleine Geelpootruiter 20 – 24 mei 2004 Spijkerboor Aa en Hunze Dr   
Kleine Geelpootruiter 21 mei 2004 Jaap Deensgat, Lauwersmeer De Marne Gr   
Kleine Geelpootruiter 10 + 11 augustus 2004 Eemshaven Eemsmond Gr   
Poelsnip 30 september – 1 oktober 2003 Eemshaven Eemsmond Gr   
Poelsnip 30 september – 1 oktober 2003 Eemshaven Eemsmond Gr   
Ruigpootuil 2 april 2004 Hoogeveen Hoogeveen Dr   
Krekelzanger 12 – 20 juni 2004 Hoogkerk Groningen Gr   
Veldrietzanger 6 september 2003 Groene Glop Schiermonnikoog Fr betreft ringvangst  
Humes Bladkoning 1 – 7 januari 2004 Grou Boarnsterhim Fr   
Humes Bladkoning 14 – 16 oktober 2003 Kobbeduinen Schiermonnikoog Fr   
Bruine Boszanger 22 oktober 2003 Terwispel Opsterland Fr Betreft ringvangst  
Bosgors 5 oktober Oosterend Terschelling Fr   
Bosgors 8 + 9 oktober 1997 Oosterend Terschelling Fr   
Dwerggors 28 september 2003 Oost-Vlieland Vlieland Fr   
 
 
Niet aanvaard  
Oostelijke Blonde Tapuit 6 juni 1991 Rottumeroog Eemsmond Gr   
Westelijke Blonde Tapuit 6 mei 1970 Formerumer Bos Terschelling Fr   
Westelijke Blonde Tapuit 30 april 1982 Oostpunt, Oost-Vlieland Vlieland Fr betreft herziening  
Siberische Tjiftjaf 16 – 20 november 2003 Lauwersoog De Marne Gr   
Humes Bladkoning 14 december 2003 Burgum Tytjerksteradiel Fr   
Pallas' Rietgors 16 november 2003 Norg Noordenveld Dr   
 


