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Zeetrektellingen in

Bloemendaal aan Zee 2007

Steve Geelhoed

Inleiding

Telpost en telwijze

De tellingen werden als vanouds verricht vanaf de reddingsbrigade, in de

zeereep ten noorden van Tropen aan Zee en Het Eindpunt. De telmethode

is al twee decennia onveranderd; zitten achter een verrekijker of telescoop

op statief, de blik op eenvast punt op de horizon fixeren en tellen wat door

het beeld vliegt, met uitzondering van duiven, zangertjes en dergelijke. In

principe worden waarnemingen per uur verzameld en duurt een telling
minimaal twee uur. Bijna tweederde van de tellingen is uitgevoerd door

één teller (61 procent); 21 procent door twee tellers, 12 procent door drie

tellers en de overige 6 procent door vier of meer personen. Al met al is in

Bloemendaal 292 uur over zee gekeken, waarvan 147 in het najaar (1 juli

tot en met 31 december). Alle uren zijn ingevoerd en toegevoegd aan de

landelijke database van de werkgroep CvZ van de Nederlandse

Zeevogelgroep. Aan een koppeling tussen de CvZ-database en trektellen.nl

wordt hard gewerkt, opdat ingevoerde gegevens direct online geraadpleegd
kunnen worden.

De tellingen in cijfers

Tabel 1 vat de tellingen, op één na, samen. Naast vogels werden ook 53

Bruinvissen, 8 Grijze en 2 Gewone Zeehonden op de CvZ-kaarten

ingevuld. In totaal zijn 208156 langs vliegende vogels genoteerd verdeeld

over honderd soorten, inclusief "soorten" als Alk/Zeekoet en niet

gedetermineerde soorten als jager spec. Het voorjaarstotaal was met

114429 traditioneel hoger dan het najaarstotaal van 93737 individuen.

Wanneer we deze totalen delen door het aantal getelde uren krijgen we een

zeer hoog uurgemiddeldevan 789 ex/uur voor het vooijaar en een bijna

voorjaarsachtig gemiddeldevan 638 ex/uur voor het najaar.

In 2007 werd voor het 22e jaar zeetrek geteld in Bloemendaal aan Zee. Dit

artikel vormt het traditionele jaaroverzicht, dat weer bol staat van de

cijfertjes, afkortingen en, hopelijk, de adrenaline.
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In het voorjaar waren de algemeenste "soorten" achtereenvolgens

Drieteenmeeuw, Rosse Grutto, noordse dief, Bonte Strandloper, Rotgans,

Zwarte Zee-eend en Dwergmeeuw. Ieder goed voor meer dan 5% van alle

getelde vogels en samen goed voor 62% van alle getelde vogels. In het

najaar droegen slechts twee soorten meer dan 5% bij aan het totaal:

Drieteen- en Stormmeeuw. Samen goed voor 74% van alle vogels.

Drieteenmeeuw was veruit de algemeenste soort, maar liefst 36% van alle

getelde vogels behoorde tot deze soort. Hiervoor werd het oude record van

3067 individuen op 26 november 2006 (meermalen) verbeterd. Ook de

records van Rotgans, Brandgans, Kleine Rietgans, Bergeend, Wintertaling,

Slobeend, Blauwe Reiger, Lepelaar, Kleine Plevier, Rosse Grutto,

Regenwulp, Bonte Strandloper, Middelste Jager, Grote Mantelmeeuw,

Zilvermeeuw, Stormmeeuw en Kleine Alk werden scherper gesteld.

Daarmee werd 1995 als recordjaar overtroffen. De volgende paragraaf geeft

te lezen wanneer al deze vogels werden gezien.

Tabel 1. Resultaten van de zeetrektellingen in Bloemendaal aan Zee,

voorjaar (Vj) en najaar (Nj) 2007. In de tabelstaan langs vliegende vogels.

Soort Vi Nj Soort Vj Nj
Knobbelzwaan 65 Scholekster 539 50

Wilde Zwaan 23 Kluut 606

Grauwe Gans 129 7 Bontbekplevier 165 1

Kolgans 8 129 Kleine Plevier 7

Kleine Rietgans 2000 5 Goudplevier 8

Rietgans 17 Zilverplevier 1932 5

Canadese gans 3 Kievit 11

Brandgans 1640 Kanoet 2347 7

Rotgans 8914 432 Drieteenstr . loper 1111 445

Nijlgans 51 Kleine Str.loper 2

Bergeend 380 568 Bonte Str.loper 10295 128

Tafeleend 18 3 Krombekstr.loper 2

Kuifeend 37 13 Paarse Str.loper 1 3

Topper 24 7 Kemphaan 59

Ijseend 3 6 Watersnip 1

Eider 420 449 Grutto 45

Zwarte Zee-eend 6862 2076 Rosse Grutto 12099 5

Grote Zee-eend 26 40 Regenwulp 813 5

Brilduiker 2 19 Wulp 133 27

Grote Zaagbek 20 2 Rosse Franjepoot 4

Middelste Zaagbek 426 98 Tureluur 94 1

Krakeend 139 20 Groenpootruiter 17

Smient 1311 390 Zwarte Ruiter 1

Slobeend 3211 Bosruiter 1

Wilde Eend 27 16 Steenloper 99 35

Pijlstaart 231 2 Kleinste Jager 4

Zomertaling 26 Kleine Jager 7 68

Wintertaling 2422 59 MiddelsteJager 475

Duiker snee. 1431 1172 Grote Jager 22 35
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Chronologisch overzicht van de tellingen

Het jaar werd op 2 januari geopend met een rustige telling en de eerste

Noordse Stormvogel van het jaar. Vier dagen later werd het eerste record

van 2007 verbeterd: 1450 Kleine Rietganzen. Daarnaast werden onder

andere een Parelduiker, Roodhalsfuut en Grote Jager gezien. De volgende

dag werden nog eens 550 Kleine Rieten geteld, evenals de eerste Noordse

Pijlstormvogel in januari ooit. Drie Kleine Jagers waren eveneens out of

season. Net als een Grote Jager op de 12e
.

Twee dagen later werden er

meer gezien én werd een record Drieteenmeeuw genoteerd: in zes uur

9626 Z & 267 N. In het laatste uur voeren er vanaf IJmuiden ook nog eens

twee trawlers zuid, met een sliert van respectievelijk 1200 & 900

foeragerende Drietenen in het kielzog. In totaal dus ruim 12000

Drieteenmeeuwen! Amon hield aan het tikken op de handteller geen

duimblessure over, maar dankzij te zomerse schoenen wel vier blauwe

tenen. De Boeddha van Bloem zat erbij en hoefde zich niet bovenmatig in

te spannen om de overige bewegingen te registreren, onder andere Noordse

Stormvogel (1), Grote (11) en Kleine Jager (3). Een waarschijnlijke

Middelste Jager vloog net te ver weg om gedetermineerd te kunnen

worden. Een Grijze Zeehond daarentegen dobberde in de branding.

Donderdag de 18e raasde er een (zware) westerstorm over Nederland.

Hoewel het kriebelde weerhield de overvloedige neerslag zelfs de

fanatiekste tellers om naar zee te gaan. Vrijdagochtend was de wind

afgenomen tot windkracht 7 B en werden weer leuke soorten gezien als

Noordse Stormvogel en Grote Jager. De zaterdag erna werden 's middags

onder andere 1381 Drieteenmeeuwen en een Noordse Stormvogel gezien, 's

IJsduiker 1 Zwartkopmeeuw 3 1

Fuut 1264 800 Dwergmeeuw 5805 407

Roodhalsfuut 5 12 Kokmeeuw 3210 3391

Kuifduiker /Geo.Fuut 1 Stormmeeuw 6449 8896

Noordse Stormvogel 20 105 KI. Mantelmeeuw 2569 2416

Grauwe Pijlst.vogel 16 Zilvermeeuw 1609 3867

Noordse Pijlst.vogel 6 2 Gr.Mantelmeeuw 286 1572

Stormvogeltie 2 Gr.Burgemeester 3

Vaal Stormvogeltje 12 Vorkstaartmeeuw 4

Jan-van-gent 125 776 Drieteenmeeuw 14640 60273

Aalscholver 4201 1051 Reuzenstem 1 1

Blauwe Reiger 178 3 Grote Stem 816 622

Lepelaar 12 53 noordse dief 12051 884

Bruine Kiekendief 1 Dwergstem 174

Blauwe Kiekendief 1 1 Zwarte Stem 183

Smelleken 2 Alk/Zeekoet 506 1374

Boomvalk 1 Papegaaiduiker 5

Slechtvalk 1 Kleine Alk 300

Sperwer 2 Velduil 1
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Nachts nam de wind weer toe, zodat er zondagochtend een stormachtige

westenwind waaide die langzaam afnam tot een krachtige windkracht 6.

Het aantal Rotganzen nam in de loop van de dag juist toe, zodat de laatst

overgebleven teller na zes uur een record van 5591 Rotjes in de boeken

kon bijschrijven. Verder vlogen er onder andere een Roodhalsfuut, 9

Noordse Stormvogels, 7 Grote Jagers en 'slechts' 818 Drieteenmeeuwen.

Een waarschijnlijke Noordse Pijl en dito Ijseend verdwenen te snel tussen

de metershoge golven om met zekerheid gedetermineerd te worden. Tot het

eind van de maand werd nog vijf uur geteld, waarin onder andere krentjes
werden gezien als Wilde Zwaan (23), Roodhalsfuut, Noordse Stormvogel,
Grote Jager en Bruinvis (2). Vermeldenswaard is dat er tijdens vrijwel
iedere telling ver op zee grote groepen Drieteenmeeuwen foerageerden.

Februari werd geopend met een record Bruinvissen op de 15e . In een

uurtje werden er 's middags 11 Z en 3 N gezien. In de overige vijf uur in

deze maand werden er nog eens vier geteld. Van het vogelfront zijn twee

Parelduikers op de 16e en drie Canadese ganzen op de 19e het vermelden

waard.

Maart begon rustig. In de tweede decade overheersten krachtige

noordelijke winden, zodat er weinig is geteld. Noemenswaardige

waarnemingen uit deze periode zijn 1154 Rotganzen in twee

middaguurtjes op de 18e
en de dag erna de eerste Zwartkopmeeuw. Op de

25e draaide de wind naar een meer oostelijke richting en nam bovendien

iets af tot windkracht 4 a 5. Een soortenrijke telling was het gevolg met

het eerste golfje Dwergmeeuwen (447), de eerste Kemphanen (8), de eerste

Grote Sterns (8) en Bruinvissen (7). Het aantal Bontjes (940) en de

voorspelling dat de wind drie dagen oost zou blijven, zorgden voor hoog

gespannen verwachtingen. En terecht. Van de 26 e tot en met de 28e

werden in elf uur ruim 21000 vogels, verdeeld over 51 soorten, en 9

Bruinvissen gezien. Maandag de 26 e
was relatief rustig, met onderandere

Zomertaling (2), Slobeend (237), Kluut (104), Bontje (874) en Dwergmeeuw

(514). De volgende dag bracht voorjaarstrek op zijn best, met leuke

soorten en aantallen, onder andere Brandgans (422), Zomertaling (2),
Krakeend (46), Ijseend (3) en Kluut (325). Bovendien werden maar liefst

drie records verpulverd, van respectievelijk Blauwe Reiger (152), Slobeend

(1459) en Bonte Strandloper (3594). Het record Wintertalingen werd met

764 vogels net niet geëvenaard. De volgende dag wel. In drie

ochtenduurtjes werden er 1026 gezien, veelal in compacte groepen

gemengdmet Slobeenden, Smienten ofPijlstaarten. In twee middaguurtjes

vlogen nog eens 61 vogels langs, zodat de teller bleef steken op een totaal

van 1087 Wintertalingen. Hoewel er ('s ochtends) iets minder Brandganzen
werden geteld, in totaal 1084, betekende dit ook een ruime verbetering van

het record. Daarmee was de koek nog lang niet op: Aalscholver (832),

Slobeend (1046) en Bontje (2045) zorgden voor nog meer pap. Krentjes

waren onder andere Roodhalsfuut (1), Lepelaar (11), Zomertaling (7),
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Krakeend (69), Pijlstaart (116), Kluut (117) en Velduil (1). Nevel en

zuidelijke winden gaven de tellers even een adempauze. Zaterdag de 31 e

was het druk op de telpost, maar vloog er weinig langs; onder andere een

Kuifduiker en de enige Zwarte Ruiter van het jaar.

April begon met twee langsvliegende, naar zomerkleed ruiende

Parelduikers. Op de 2 e werd weer leuke trek gezien, onder andere

Slobeend (220), Zomertaling (13), Bontje (996) en de eerste Kleine

Plevieren (2) en Regenwulpen (3). Twee dagen later was het aantal eenden

'normaal', maar vlogen er in twee uur nog 409 Bontjes. Vermeldenswaard

is de tweede Zwartkopmeeuw van het jaar. In het Paasweekend werd

alleen op zaterdag de 7e geteld. Bontjes vlogen na een aarzelend begin

weer redelijk; de teller stokte op 559. Ook Zwartjes deden het aardig, met

43Z, 131 IN. Naast Grote Sterns werden ook de eerste (Vis)diefjes gezien.
De eerste drie Dwergsterns, 2 Kuifduikers op zee en een Grijze Zeehond in

de branding vormden de hoogtepunten op de 14e . Daarna werd tot het

eind van de maand geen opmerkelijke trek gezien. De eerste Zwarte Sterns

(40) passeerden op de 27e
.

Evenals een Bosruiter. De maand werd

afgesloten met drie leuke dagen. In 15.5 uur werden met een (matige)

noord tot noordoostelijke wind onder andere 5216 Rosse Grutto's (30e

2297), 1602 Kanoeten (29e 1149) en 6887 Noordse Dieven (29e 3096)

gezien. Het gros van de diefjes bestond uit Visdieven maar er werden ook

minstens 262 Noordse Sterns genoteerd. Daarnaast werden ook aardige
aantallen geregistreerd van bijvoorbeeld Zilverplevier (845), Regenwulp

(29e 371, record) en Dwergmeeuw (1543). Het aantal krentjes bleef beperkt

tot Roodhalsfuut (1), Lepelaar (1), Zomertaling (2), Smelleken (1), Kleine

Plevier (1) en Kleine Strandloper (2).

De wind bleef tot 6 mei uit de (noord)noordoosthoek waaien, maar de

eerste drie dagen van de maand was het aantal steltlopers en sterns een

stuk lager dan de laatste aprildagen. Toch werden er nog honderden per

telling gezien. Op de 2 e vloog een prachtige Reuzenstem op 50 meter uit de

kust langs. De 4e passeerde een nieuwe golf steltlopers en werd het ruim

tien jaar oude record Rosse Grutto's verbeterd; in vijf uur werden er 4407

geteld. Ook voor Kleine Plevier werd een record bijgeschreven, met vier

individuenweliswaar minder indrukwekkend dan van Rosse Grutto, maar

toch. De 5e werden nog eens een slordige 1200 Rosse Grutto's gezien.
Daarna waaide de wind uit (zuid)westelijke richtingen en regende het

overvloedig. Het aantal tellingen was dan ook beperkt: tot het eind van de

maand werd vijf uur geteld. Vermeldenswaard zijn Noordse Stormvogel (2

29e ), Smelleken (13e), Boomvalk (14
e
), Bruinvis (2 13e

) en Grijze Zeehond

(13e). Een rustig uurtje op de 29e luidde de zomerstop in.

In juni slechts onderbroken door drie tellingen aan het eind van de

maand. De 26e passeerden in 1.5 uur onder andere 4 Noordse

Stormvogels en 6 Noordse Pijlen. Een dag later werd een Vaal
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Stormvogeltje gezien; de eerste vooijaarswaarneming in de geschiedenis

van de telpost.

Het najaar werd op 3 augustus geopend, met een rustig uurtje. In de rest

van de maand werd zes uur geteld. Het was veelal rustig, maar op de 1 6e

werden leuke soorten gezien: een man Topper, adult Reuzenstem en een

donkere pijlstormvogel met een lichte buik, zodat de waarnemer aan een

Vale Pijlstormvogel dacht. Na kritische (doorjvragen leken er echter meer

aanwijzingen te zijn voor Grauwe Pijlstormvogel, zodat deze vogel als pijl

spec, in het archief is terecht gekomen.

Een Noordse Stormvogel op 1 september deed verlangen naar meer. Het

duurde echter tot de 10e
voor de wind 'goed' was, ruimend naar NW en

toenemend tot windkracht 6 en eventjes 7 Beaufort. Deze eerste

najaarsdag werd - inclusief een lange regenpauze
- dan ook van

zonsopkomst tot zonsondergang geteld. Naast zeevogels als Grauwe Pijl

(4), Noordse Stormvogel (84), Grote Jager (7), Kleinste Jager (1), en

Vorkstaartmeeuw (1) vlogen er ook twee Krombekken en een Paarse

Strandloper. De wind nam snel weer af om vrijdagmiddag even aan te

wakkeren. Zaterdag de 15e passeerden onder andere Noordse Stormvogel,
de eerste 9 (Roodkeel)duikers, 53 Lepelaars (record) en een juveniele
Middelste Jager. Zowel de 20 e als de 24 e werden in de middag een Noordse

Tellers in actie op de reddingsbrigade. Van links naar rechts Steve

Geelhoed, Pim de Nobel, Amon Gouw en Han Buckx. Berry van der Hoorn.
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Pijl en Grijze Zeehond gezien. Op de laatste datum vlogen er ook 2 Grote

Jagers. De 27e
was er dankzij NNO-wind nauwelijks zichtbare trek, maar

vloog er wel een Roodhalsfuut langs. De maand werd de 30e afgesloten met

twee leuke uurtjes. Met WNW 5 werden onder andere vier soorten jagers,

Vorkstaartmeeuw en Grauwe Pijl (3) gezien.

De eerste telling in oktober vond pas op de 12e plaats. Het was een telling
met weinig vogels, maar wel een Middelste Jager. Hetzelfde geldt voor de

17e
,

met dien verstande dat er ook 6 Grote Jagers werden gezien. Vier

dagen later passeerden een IJsduiker, vier Parelduikers, Noordse

Stormvogel en weer een Grote Jager. De maand werd de 31 e afgesloten
met twee rustige uurtjes, waarin onder andere een Zwartkopmeeuw langs

vloog.

Ook november begon rustig, maar de 3e vloog er wel een Middelste Jager

langs. Evenals de volgende dag, die verder onder andere 2 Kleine Jagers,
de eerste 9 Brilduikers, 3 Roodhalsfuten en Kuifduiker (ter plaatse)
bracht. Een krachtige NW-er op de 6e bracht niet de gehoopte aantallen

vogels, maar wel krentjes als Ijseend (1Z, de 5e 2Z), Slechtvalk en Kleine

Alk (3Z). De volgende dag was de wind afgenomen tot 6 Beaufort en iets

naar het westen gedraaid. Een dag tellen resulteerde in een fraai

soortenspectrum met onder andere Vaal Stormvogeltje (2Z), Grote Jager

(juv N), Middelste Jager (7Z, 24N; alle gedetermineerde vogels juv), Kleine

Jager (6N), Kleine Alk (4Z, IN) en een late Vorkstaartmeeuw (juv Z) en dito

Visdief (ad Z). Het aantal Drieteenmeeuwen bleef steken op 953. De

voorbode van meer.

Een aanhoudende (W)NW-lijke stroming resulteerde in een mooie reeks

tellingen van 9 tot en met 12 november, waarbij ruim 89 procent van de

daglichturen werd geteld, in totaal 33 uur. Vrijdag de 9e werden met

(N)NW 7 de records van Bergeend (334) en Zilvermeeuw (970). Ook het

oudste telpostrecord van Grote Mantel uit 1984 (135) werd eindelijk
verbeterd en staat nu op 280 vogels. Drieteenmeeuw was weer de

algemeenste soort (1107Z 62N). Minder algemene soorten waren

Roodhalsfuut, Vaaltje, Noordse Stormvogel, Grote Jager, Middelste Jager

(11), Kleine Jager (3), Kleine Alk (10) en als klap op de vuurpijl een

Papegaaiduiker. Het was voor de Boeddha van Bloem de eerste sinds tien

jaar. De tweede liet minder lang op zich wachten en passeerde de volgende

dag in het gezelschap van twee Kleine Alken, nummer 206 en 207 van die

dag. Waarmee ook voor deze soort een prachtig record bijgeschreven kon

worden. Het gros van de vogels vloog op BB-afstand oftewel door de

branding of (bijna) over het strand. Vaak mooi in het zonnetje zodat zelfs

de meest notoire mopperaars enthousiast werden en de komst van nieuwe

alkjes al ter hoogte van Zandvoort aankondigden. Minder eenvoudig te

vinden waren de vijf Vale Stormvogeltjes die langs vlogen. De meeste

konden dan ook niet door iedereen opgepikt worden. Evenals een langs
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vliegend Stormvogeltje, maar zelfs dat kon het enthousiasme van de

aanwezigen nauwelijks temperen. Naast genoemde soorten vlogen dan ook

nog meer krentjes als Parelduiker (2), Roodhalsfuut, Noordse Stormvogel,
Rosse Franjepoot, Middelste (18) en Kleine Jager (7). Drieteenmeeuw

(1335) was wederom de algemeenste soort, evenals de ll e . Deze zondag

werden er 4915 geteld, waarmee het de tweede telling op de telpost ooit

was. Ook voor Middelste Jager (7Z, 46N) kon deze dag zo gekwalificeerd

worden. Om het feest compleet te maken vlogen er verder onder andere

Vaaltje (3N), Stormvogeltje (IN), Noordse Stormvogel (4N), Jan (5Z, 37N),
Grote Jager (3N), Kleine Jager (2N), Grote Burgemeester (ad Z) en Kleine

Alk (19Z, 33N). Leuk was de vliegcombinatie van twee Kleine Alken en een

Bontje. De feestvreugde werd voor sommigen helaas getemperd door het

(weer) missen van het Stormvogeltje. Zo slaagde een steeds wanhopiger
wordende BB er, ondanks voortdurende aanwijzingen van de twee tellers

voor en achter hem, niet in deze nieuwe regiosoort in de Swarovski te

krijgen. Ook dat is zeetrek... Maandag was relatief rustig, maar nog steeds

leuk met 1520 Drieteenmeeuwen en krentjes als Roodhalsfuut, Grauwe

Pijl, Vaaltje, Middelste Jager (1Z, 26N) en Kleine Alk (2Z, 7N). Eén Kleine

Alk vloog (weer) in gezelschap van een Bontje langs. Twee dagen later, de

14e
,

wilde een teller met NNO-lijke wind 's middags rustig afkicken. Dat

viel tegen, want hij moest gewoon geconcentreerd aan de bak om in twee

uur 2819 Drieteenmeeuwen te tikken. Daarmee was de koek
nog niet op,

want er vlogen ook drie soorten jagers, waaronder 32 Middelste, een

onvolwassen grote Burgemeester, 5 Kleine Alken en Papegaaiduiker

nummer drie. De daaropvolgende week stond in het teken van een Buitrug
die regelmatigvanaf de pieren van IJmuiden gezien werd. Enkele pogingen

om deze walvis vanaf de telpost te zien leverden niets op. Nou ja, niets?

Geen Buitrug, maar wel een Parelduiker, een Grote Jager, een vijftiental
Middelste Jagers, een Kleine Alk en een Grijze Zeehond.

Zondag de 25 e
was weer een topdag. In acht uur werden met NW 6 weer

drie fraaie records gevestigd, namelijk het schijnbaar onverbrekelijke
record uit 1985 van Middelste Jager (24Z, 125N), Stormmeeuw (345Z,

1825N) en Drieteenmeeuw (1593Z, 20367N). Het aantal Drieteenmeeuwen

betekende zelfs een ruime verbetering van het Nederlandse record! En had

nog hoger kunnen uitvallen, als de nieuwe handteller het niet had

begeven. Gelukkig wierp Amon regelmatig een blik op de teller om in het

beste uur tot zijn schrik te constateren dat het aantal niet veranderde...

Enfin, naast keilende Drietenen vloog er nog veel meer langs, onder andere

Parelduiker (2N), Noordse Stormvogel (7N), Grauwe Pijl (2Z, IN), Ijseend

(IN), Rosse Franjepoot (2Z), Kleine Jager (1Z), Grote Jager (2N) en Kleine

Alk (3Z, IN). De day after vlogen er in twee uur weer krentjes als 3

Parelduikers, 1 Grauwe Pijl, 11 Middelste Jagers, 4 Kleine Alken en het

eerste golfje Alk/Zeekoeten (313N). Twee dagen later was het weer knallen.

In twee middaguurtjes passeerde het inmiddels al bijna 'normale'

soortenspectrum: Parelduiker (1Z, IN), Roodhalsfuut (2Z), Middelste Jager
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(26Z, 3N), Grote Jager (IN), en de vierde Papegaaiduiker van het jaar.

Regen en slecht zicht gaven de tellers vervolgens even rust om de accu

weer op te laden voor het slotakkoord van 2007.

Dat begon op zaterdag 1 december met (W)ZW 6 met -opnieuw- de tweede

telling ooit voor Drieteenmeeuw: in vier uur vlogen er 11280Z & 29N. Op
deze ochtend werden verder weer leuke soorten gezien als Roodhalsfuut

(1Z), Noordse Stormvogel (1Z), Jan-van-gent (39Z, IN), Middelste Jager

(13Z, 6N), Kleine Alk (1Z) en Alk/Zeekoet (583Z, IN). Van de

Alk/Zeekoeten werden er 2 als Alk en 72 als Zeekoet genoteerd. Voor het

de zondag langdurig begon te regenen werd in de ochtend weer een

IJsduiker door de branding gezien. Over het strand vloog een groepje

Middelste Jagers bestaand uit een adult en drie juvenielen naar zuid.

Verder weg vlogen er nog eens 20 (18Z, 2N). De volgende ochtend waaide

er een krachtige NW-er. In een uurtje vlogen zes juveniele Middelste

Jagers naar zuid en dobberden er twee Roodhalsfuten op zee. 's Middags

passeerden onder andere Grauwe Pijl (1Z), Noordse Stormvogel (1Z, 2N),

Middelste Jager (18Z, 4N), Grote Jager (1Z), Kleine Alk (2Z) en opnieuw
veel Drieteenmeeuwen, namelijk 5252 Z en 721 N. De eerste week van

december werd vrijdagmiddag afgesloten met een relatief rustige telling:
met bekende krentjes als Noordse Stormvogel (1Z) en Middelste Jager (7Z,

4N).

Middelste Jager in IJmuiden in het topjaar 1985. Pas in 2007 sneuvelde het

dagrecorddat toen werd neergezet. Arnoud van den Berg.
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Ook de daaropvolgendeperiode was relatief rustig, met "normale' aantallen

en zo nu en dan eenkrentje. Zo werden er op de 15e leuke soorten gezien
als Roodhalsfuut (IN), Kuifduiker (2 ter plaatse, 16e 1 ter plaatse),

Parelduiker (1Z, 2N) en Rosse Franjepoot (1Z). De opvallendste

gebeurtenis uit deze periode is misschien wel de terugkeer van de laatst

overgebleven teller van Langevelderslag. Het jaar werd afgesloten met twee

leuke tellingen op de 29e en 30e
.
In vijf uur werden 4433 Drieteenmeeuwen

en op de 30e 1182 Stormmeeuwen. Verder soorten als Grote Burgemeester

(29e l e KJ), Ijseend (29e 2Z), Middelste Jager (1Z, 2N) en op de 30e streek

de vijfde Papegaaiduikervan het jaar even neer om na eenkwartiertje naar

het zuiden weg te vliegen. Voor het eerst sinds weken zwom er ook een

Bruinvis naar noord.

Tot slot

De volgende personen hebben in 2007 een bijdrage geleverd aan de

tellingen: Rino Abrahamse, Maarten Bongertman, Han Buckx, Lars

Buckx, Frank Engelen, Evert van Huijssteeden, Mark Gorissen, Amon

Gouw, Hans Groot, Beriy van der Hoorn, Evert van Huijssteeden, Pim

Julsing, Adam van Klaver, Silvan Laan, JoopLambert, Pim de Nobel, Peter

Nuyten, Nico Rensen, Peter de Rouw, Wil Schep, Johan Stuart, Dirk

Tanger, Pieter Thomas, Jesse Zwart. Allen hartelijk dank voor hun

bijdrage. Én ook dit jaar is ieders bijdrage aan de tellingen weer van harte

welkom. Het NPZK wordt bedankt voor het verstrekken van een subsidie

voor handtellers voor de vaste tellers. Amon nam een concept van dit stuk

kritisch door. Arnoud van den Berg, Beriy van den Hoorn, Pim de Nobel

stelden fotomateriaalbeschikbaar. Waarvoor dank.

Steve Geelhoed, Leonard Springerlaan 300, 2033 TH Haarlem,
Steve.GeelhoecltrtiPlanet.nl.


