
Euro Birdwatch 4 oktober 2014, een zinderende zaterdag.   
 

 

De aanloop naar EB 2014 was dit jaar niet altijd even geweldig. In de dagen voorafgaande aan het 

jaarlijkse evenement voor de trektellers uit grote delen van Europa, was het op de Nederlandse 

telposten regelmatig een klaagzang. Dit werd vooral veroorzaakt door hardnekkige mistvelden, die 

grote delen van het land tot ver in de ochtend in hun greep hielden. 

Ook op de Oelemars hadden we hier last van. Twee dagen voor de EB 2104 was er nog een leuke 

kolganzentrek, maar een dag voor de Birdwatch zat de telpost de eerste tweeëneenhalf uur in een 

dichte mist verpakt. 

In de nacht van vrijdag op zaterdag veranderde het weer volledig. De wind begon aan te trekken uit 

zuid en voorkwam nieuwe mistvorming. De bewolking verdween volledig en toen ik ’s ochtends om 

half zeven met de voorbereidingen op de telpost bezig was, begon ik me zelfs wat zorgen te maken 

over de oneindig blauwe lucht waar we over anderhalf uur in zouden moeten staren. 

De mist was weliswaar verdwenen, maar strakblauwe lucht is ook geen bondgenoot van trektellers. 

Geen gezeur, het wordt mooi weer, er is in ieder geval goed zicht, dus het is al vele malen beter dan 

die vervelende mist. 

Enkele tellers hadden van tevoren hoog ingezet op speciale soorten als Grote Pieper en 

Roodkeelpieper. Aangezien het hier om soorten ging, die vooral door hun trekroepjes 

gedetermineerd kunnen worden , had ik besloten om de telpost duidelijk af te scheiden van het 

sociale (en soms luidruchtiger) deel van het Euro Birdwatch gebeuren. 

Met behulp van een paar stukken stoepkrijt werd er een afbakening gemaakt tussen de telpost en 

het praathuis (de Rabotent). 

Hoewel er daarna meer (gedempt) gepraat werd op de telpost dan in het praathuis had het 

krijtstreepje toch een bepaald effect op de telgroep en kwam het uiteindelijk de 

geluidswaarnemingen zeker ten goede. 

 

  
 

Om 7:00 begon onze officiële telling en het ging meteen goed van start. Nog voor de zon boven de 

horizon verschenen was vlogen de Vinken en Spreeuwen al met leuke aantallen langs en over de 

telpost.  Na een uur hadden we ruim 4.200 vogels verdeeld over 24 soorten op de lijst staan.  



Heel voorzichtig begonnen we te geloven dat het, ondanks de blauwe lucht, wel eens een mooie dag 

zou kunnen worden. 

Ook dit jaar was de Whatsappgroep Trektellen weer opgetuigd en met 50 deelnemers, verdeeld over 

33 telposten was het een volle bak.  

Al om 5:44 uur kwam het eerste berichtje de groep binnen: (Joachim Vreeman, telpost Hazewater) 

Rise and Shine heren trektellers: het wordt een mooie dag! Succes iedereen! 

Dit berichtenverkeer nam daarna alleen maar toe en leidde uiteindelijk tot meer dan 350 

whatsappjes over de trek, het weer, bijzondere waarnemingen en de gezelligheid. 

Wij waren aan het tweede teluur begonnen ,er waren inmiddels een twintigtal tellers op de telpost 

en de opnameapparatuur en fototoestellen stonden paraat. Het Smelleken dat om 8:10 uur de 

telpost passeerde was voor menigeen nog te snel en te vroeg, maar zorgde er wel voor dat iedereen 

nu op scherp stond. 

En dat was ook nodig want daarna ging het in een stroomversnelling.  

Twintig minuten na het Smelleken kwam de eerste Roodkeelpieper voorbij en nog geen tien minuten 

daarna was de hele telpost in rep en roer.  

Een kiekendief!! Waar..? Daar..! Laag over het weiland naar links..!  

Een STEPPEKIEK….. foto’s…., maak foto’s!!  

Ik stond op dat moment in het praathuis de eerst tellijst te verwerken en zag over de sloot een 

prachtig roodbruine kiekendief mijn richting opkomen. Met het blote oog was de lichte halsring 

gevolgd door de donkere boa prachtig te zien in het zonlicht. En daar stond ik, zonder fototoestel, 

want dat lag 50 meter verderop op de telpost. 

De Steppekiekendief zeilde onverstoorbaar verder in zuidwestelijke richting en liet de hele telgroep 

in een staat van uiterste opwinding achter zich. 

En nog voor de groep zich kon herpakken kwam de tweede Roodkeelpieper al roepend over de 

telpost.  

Het was 8:50 uur, de zon straalde in een strakblauwe lucht  en onze dag kon al niet meer stuk. 

 

 
 

Hoewel de fotografen hun toestellen allemaal ingesteld hadden op luchtdoelen, bleken er toch een 

paar foto’s tussen te zitten die voldoende duidelijkheid konden geven.  En aan de hand van deze 

foto’s konden we met zekerheid vaststellen dat we een juveniel Steppenkiekendief hadden gezien. 

De Steppekiekendief was voor menigeen een eerste waarneming. Het was een nieuwe soort voor de 

telpost en een nieuwe soort voor Losser. 



En ook in het derde uur kwam er nog geen einde aan de opwinding. Nadat eerst een Buidelmees 

door de maïs trok en een Middelste Bonte Specht in zuidoostelijke richting de telpost passeerde, 

kwam de tweede klapper van de ochtend vlak voor 10 uur voorbij. De audio-opnameploeg pikte 

feilloos de overvliegende Grote Pieper op. Helaas riep de vogel slechts een paar keer zo kort dat het 

niet voor het hele telgezelschap weggelegd was om de soort op de eigen waarneminglijst te zetten. 

Maar we konden voor de telpost en voor de gemeente Losser weer een nieuwe soort bijschrijven. 

We waren nu drie uur onderweg en er hadden al meer dan 8.000 vogels de telpost gepasseerd, 

waaronder een paar supersoorten. 

Het aantal tellers was inmiddels opgelopen naar 25-30 en hoewel het aantal vogels per uur langzaam 

af begon te nemen, steeg het aantal soorten per uur, waardoor het tellen heel levendig bleef. 

Het vierde uur werd  opgesierd door een tweede Smelleken en een mannetje Beflijster en in het 

vijfde uur werden we aangenaam verrast door een groep van 9 Grote Zilverreigers en 2 Europese 

kanaries. De laatsten kwamen vlak na elkaar heel mooi laag over de telpost. In dit uur sneuvelde ook 

het dagrecord Zanglijster (was 325 op 13-10-2009). Het nieuwe record zou aan het einde van de dag 

op 342 staan. 

 

 
 

Ondertussen was het lunchtijd geworden en tijd om de veldkeuken te openen. Allereerst werden er 

vegetarische/glutenvrije gevulde omeletten gemaakt en daarna was het tijd voor de traditionele  

baklever en de bakbloedworst met appeltjes. Uiteraard hebben we onszelf daarbij getrakteerd op 

een pinneke van Wolfgang. Dat hadden we tenslotte wel verdient na zo’n prachtige ochtendtelling. 

 

 



Via de Whatsappgroep kregen we uit het hele land leuke berichten over een goede vogeltrek. 

Na de lunch liepen de aantallen vogels snel terug , maar ieder uur was er nog wel een leuke soort, die 

de groep weer even deed opveren. In het lunchuur was het een Boomvalk die voor afleiding zorgde 

en tijdens het zevende uur kwam de eerst Rode Wouw van de dag voorbij. 

De temperatuur was naar een zomers niveau opgelopen en de middagtelling kon in een shirtje, korte 

broek en op slippers gedaan worden. 

Helaas bleef de verwachtte roofvogeltrek uit en moesten we het doen met kleine groepjes Buizerds 

en af en toe iets bijzonders zoals een Slechtvalk (uur 8) en nog twee Rode Wouwen (uur 9 en 10). 

Om 16:00 kregen we van Vogelbescherming Nederland het bericht dat het oude landelijke Euro 

Birdwatch record van ruim 660.000 vogels uit 2008 gepasseerd was. En een half uur later waren we 

de 800.000 al voorbij. Uiteindelijk zou de landelijke teller boven de 1,4 miljoen vogels uitkomen. 

 

Telpost Oelemars sloot de telling om 17:00 uur. We hadden toen 10 uur geteld met, verspreid over 

de dag, 30 tellers. Daarnaast hebben we nog bezoek gehad van een twintigtal belangstellenden. 

 

Aan het einde van deze zinderende zaterdag stond de teller op 12.619 vogels verdeeld over 69 

soorten.  Dit is het hoogste soortenaantal dat we ooit op een Euro Birdwatch hebben gehaald. 

Voor mij was dit een perfecte afsluiting van mijn vakantie. 

 

De volgende morgen  was het volledig tegenovergesteld op de telpost. Het was grauw, grijs en flink 

kouder. Met een jas, das en lange broek staan we vol in de wind op de telpost. Voor het eerst heb ik 

even de handschoenen aan.  Het aantal vogels valt behoorlijk tegen en de telling eindigt tegen elf uur 

in de regen. 

De zomer is nu echt voorbij, de herfst is begonnen. 

 

Sander Wansing 

telpost Oelemars 

 

 

foto’s: Ben Hulsebos, Johan Verloop, Wim van der Woning en Sander Wansing 

 

 

 

  



 

Oelemars (Losser)  
Zaterdag 4 oktober 2014    

Alle kopgegevens  | Alle details 
Telperiode: 7:00 - 17:00 
Type telling: alle soorten 
Weer (eerste periode): wind ZO1, bewolking 0/8, zicht 5000m, temperatuur 11 ℃ 

Tellers (eerste periode): Gedurende de dag:Sander Wansing, Robert Blanke, Henk Noordkamp, 
Ben Hulsebos, Ben Heerink, Martin Bonte, Marc Bulte, Herman Kamphuis, Vincent de Lenne, 
Arnoud de Lenne, Bennie Egberink, Bennie Grote Hengel, Timo Roeke, Jelle Diepeveen, Hanny 
Waarts, Bert Haamberg, Frank de Vries, Johan Verloop, Wim van der Woning, Leo Hassing, 

Ruud Kuipers, Jan Veldman, Angelique Lamme, Herman Nijhof, Bennie Olde Riekerink en 15-20 
bezoekers 

 

 

Aalscholver  255  Zilvermeeuw  1  Staartmees  3  

Grote Zilverreiger  12  Holenduif  59  Zwarte Mees  8  

Blauwe Reiger  2  Houtduif  161  Pimpelmees  19  

Toendrarietgans  67  Turkse Tortel  1  Koolmees  3  

Kolgans  851  Middelste Bonte Specht  1  Buidelmees  1  

Grauwe Gans  80  Boomleeuwerik  12  Gaai  3  

anser gans spec.  724  Veldleeuwerik  168  Ekster  1  

Grote Canadese Gans  2  Boerenzwaluw  26  Kauw  101  

Wilde Eend  4  Grote Pieper  1  Roek  24  

Rode Wouw*  3  Boompieper  1  Zwarte Kraai  3  

Steppekiekendief*  1  Graspieper  150  Spreeuw  3032  

Havik  3  Roodkeelpieper  2  Ringmus  5  

Sperwer  21  Waterpieper  1  Vink  5923  

Buizerd  84  Witte Kwikstaart  75  Keep  1  

Torenvalk  4  Heggenmus  24  Europese Kanarie  2  

Smelleken  2  Zwarte Roodstaart  1  Groenling  4  

Boomvalk  1  Roodborsttapuit  2  Putter  8  

Slechtvalk  1  Beflijster*  1  Sijs  39  

Goudplevier  1  Merel  7  Kneu  151  

Kievit  3  Kramsvogel  5  Appelvink  1  

Watersnip  2  Zanglijster  342  Geelgors  2  

Witgat  1  Koperwiek  14  Rietgors  29  

Kokmeeuw  33  Grote Lijster  40  

 
 

 
 

Kleine Mantelmeeuw  2  Tjiftjaf  2  

 
 

 
 

 

 
Totaal: 12619 exemplaren, 70 soorten, 10:00 uren 
 
Vet = Opmerkelijke waarneming (schaarse of zeldzame vogelsoort of hoog aantal) 
* = Extra informatie ingevuld (beweeg muis over soortnaam) 

 

 

  

http://www.trektellen.nl/kaart.asp?telpost=8&site=0&land=1&taal=1
http://www.trektellen.nl/trektelling.asp?telpost=8&site=0&land=1&taal=1&datum=20141004&sa=1


 
 

 
  



 

 
 


