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Voorwoord
Op het Vinkentouw is deze keer -bij wijze van
proef- in een nieuw jasje gestoken. De redactie
was van mening dat het hoog tijd was voor een
opknapbeurt. Daarnaast denken we met het
nieuwe formaat OHV efficiënter en daardoor
goedkoper te kunnen drukken en verspreiden.
Verderop in dit nummer gaan we wat uitgebreider
in op de mogelijke toekomst van OHV. Uw mening
is daarbij van harte welkom!
We staan in dit nummer ook stil bij het plotselinge
overlijden van ons redactielid, ringer, en vogelvrijwilliger in hart en nieren Jan Nap. Jan fungeerde
voor velen van ons als een mentor, en de redactie
van OHV verliest in hem een enthousiast lid. De
redactiewerkzaamheden
van
Jan
worden
overgenomen door Gijs van Tol.

inkrimping van de personele bezetting van het VT.
Zonder zijn grote inspanningen op dit front was
het VT vrijwel zeker ten onder gegaan aan de
alsmaar groeiende papierstroom. Uiteraard staan
we in dit nummer stil bij Gerrit’s loopbaan.
Traditiegetrouw sluiten we dit nummer af met een
aantal leuke terugmeldingen.
Henk van der Jeugd

Agenda
28 november 2009

Landelijke dag Nijmegen

12 december 2009
januari 2010

Ringersdag Arnhem
verlenging vergunning aanvragen

1 maart 2010

Nieuwe vergunning verstuurd

6 maart 0210

CES-RAS dag Heteren

13 april 2010

start eerste periode CES

Ruime
aandacht
krijgt
onze
nieuwe
internetapplicatie GRIEL, die naar alle waarschijnlijk
rond de jaarwisseling in gebruik wordt genomen.
In dit nummer worden de belangrijkste kenmerken
van GRIEL alvast uit de doeken gedaan, als
voorloper op een uitgebreidere handleiding die
momenteel in de maak is. Op de vijftigste
Ringersdag, die traditioneel in hotel Haarhuis in
Arnhem wordt gehouden, en dit jaar plaatvindt op
zaterdag 12 december, wordt GRIEL eveneens
gepresenteerd. Het programma biedt ook een
aantal andere zeer interessante voordrachten, en
we hopen natuurlijk op een extra grote opkomst
op deze jublileum-editie van onze jaarlijkse
ontmoetingsplaats.
Ook op de jaarlijkse Landelijke dag van SOVON,
gecombineerd met het Symposium 10 jaar
Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) is het
Vogeltrekstation aanwezig met een stand. Waarom
het NEM belangrijk is voor het Vogeltrekstation
wordt in dit nummer kort toegelicht. Ook is er
aandacht voor NESTKAST, het eerste seizoen is nu
achter de rug, en er is behoefte aan meer
deelnemers.
Twee
nieuwe
medewerkers
van
het
Vogeltrekstation, Berber Zwaagstra en Christian
Kampichler, stellen zich in dit nummer aan u voor,
en zullen tevens acte de présence geven op de
Ringersdag. Gerrit Speek neemt dit jaar afscheid
als medewerker van het VT, na ruim vijftien jaar.
Gerrit heeft het Vogeltrekstation de moderne tijd
in geloodst door op allerlei fronten automatisering
toe te passen. Een keuze waartoe Gerrit zich ook
vaak gedwongen voelde door de steeds verdere

Inhoud
Voorwoord

3

Agenda

3

Inhoud

3

In memoriam: Jan Nap (1937 – 2009)
e

Uitnodiging 50 Ringersdag 2009
GRIEL: nieuwe online applicatie van Vogeltrekstation

4
5
6

Netwerk Ecologische Monitoring

11

Nestkast

11

Op Het Vinkentouw in nieuw jasje

12

CES-2009: een goed broedseizoen!

12

Nieuwe gezichten op het VT

13

Gerrit Speek verlaat Vogeltrekstation

14

Terugmeldingen 2009-3

15

Mededelingen van het Vogeltrekstation

18

Op Het Vinkentouw - 3

Nummer 117, november 2009

In memoriam: Jan Nap (1937-2009)
Andrea van den Berg, Symen Deuzeman, Frank de
Roder & Dirk Jan Wind
Op donderdag 2 juli overleed onverwacht onze
vriend en ringmaat Jan Nap, 72 jaar oud.
Jan is op 29 september 1937 geboren te Kamerik.
Hij
is
gemeenteambtenaar
geworden,
achtereenvolgens op Texel, in Hasselt, Zwolle en
Kampen. Zijn kracht lag in het beheren van
financiën. Jan had hart voor mensen. Uit elke
periode van zijn bestaan waren er blijvende
contacten. Beter kun je zijn sociaal karakter niet
weergeven. Naast zijn passie voor natuur en in het
bijzonder voor vogels, was hij zeer betrokken bij
diverse sociale bezigheden. Zo was een belangrijk
onderdeel van zijn leven de Baptistengemeente,
waarin hij zowel landelijk als in de gemeente actief
was. Voor zijn vele vrijwilligerstaken werd hij op 20
april 1998 benoemd tot ridder zesde graad, lid in
de orde van Oranje Nassau.
Jan was vanaf de oprichting van SOVON in de
jaren zeventig verbonden met deze organisatie.
Eerst als districtcoördinator Overijssel-West voor
de eerste atlasprojecten, maar al spoedig ook als
lid van het Dagelijks Bestuur. Vele jaren lang was
hij een nauwgezet penningmeester. Mede door de
start van de eerste atlasprojecten bloeide de
activiteiten van de vogelwerkgroep ‘IJsseldelta’ te
Kampen op, onder de bezielende leiding van Jan.
Tot aan zijn overlijden was hij hier de sturende
kracht en organiseerde vele tellingen, excursies en
cursussen.
Het ornithologische hart van Jan ging vooral uit
naar het ringonderzoek. Hij kreeg zijn
ringvergunning al op jonge leeftijd, toen hij
woonachtig was op Texel. Vanaf het begin van de
jaren tachtig ging hij ringen in het Zwarte Meer,
eerst samen met Guus Smallenbroek en daarna
met Freddie Hanses, beide werkzaam bij
Staatsbosbeheer. Toen de activiteiten van
Staatsbosbeheer beëindigd waren halverwege de
jaren negentig, zette hij het ringonderzoek voort
en zocht er andere jonge ringers bij, waaruit de
VRS Zwarte Meer is ontstaan.
Met name de systematische opzet van het CES
project (Constant Effort Site) sprak hem aan. De
ringbaan in het Zwarte Meer was daarmee de
eerste CES-site in Nederland. Op ‘zijn’ ringbaan in
het Zwarte Meer zijn vanaf het begin van de jaren
tachtig vele tienduizenden vogels door zijn handen
gegaan. In een recente SOVON-Nieuws wordt nog
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gerefereerd
aan
de
talloze
interessante
terugmeldingen
van
door
Jan
geringde
Buidelmezen. Veel over zijn ringwerk in het Zwarte
Meer is terug te vinden in de jaarlijks verschijnende
uitgaven van Vogels in Overijssel (2003-2008),
waarin langlopende ringresultaten van Rietzanger,
Baardmannetje en Buidelmees aan bod kwamen. In
de uitgave in 2008 beschrijft Jan de ringresultaten
van Groenlingen in zijn Kamper stadstuin vanaf
september 1969. Hierbij verzamelde hij onder
andere 31 Duitse, Franse, Zweedse, Zwitserse en
Russische terugmeldingen, die trek over afstanden
in de orde van 400 tot 1200 km aantoonden. Voor
de Avifauna van Nederland (Bijlsma et al. 2001)
stelde hij per ommegaande de ringresultaten van
Blauwborst ter beschikking.
Voor het Vogeltrekstation was Jan buitengewoon
actief. Hij deed jarenlang zeer nauwgezet de
ringadministratie van de VRS Zwarte Meer.
Daarnaast verzorgde hij deze ook voor menig
andere ringer. Vanaf november 2007 (nr. 111) had
hij zitting in de redactie van Op Het Vinkentouw,
alwaar hij de taken overnam van Bennie van den
Brink.
Naast het ringen in het Zwarte Meer was Jan ook
een buitengewoon actief lid van de WRN. Als
vrijwilliger bij Staatsbosbeheer Flevoland stond hij
jaarlijks garant voor het ringen van tientallen
roofvogels en uilen in de randmeerbossen van
Zuidelijk- en Oostelijk Flevoland. Daar is hij in 1989
mee begonnen, toen de polderbossen voor het
eerst grondig op vogels werden geïnventariseerd.
De daarbij gevonden roofvogelnesten werden stuk
voor stuk afgelopen om de jongen te ringen, een
klusje dat toen voor Jan nieuw was maar waar hij
zich met verve en grote nauwkeurigheid op stortte.
De drie jonge Wespendieven die hij op 31 juli 1990
in het Kuinderbos ringde, waren de eerste die hij in
handen kreeg. Een dag met een gouden randje.
Eén van die jongen werd nog hetzelfde jaar uit
Marokko
teruggemeld.
Ook
op
inventarisatiegebied stond Jan zijn mannetje. Toen
er eind jaren negentig van de vorige eeuw in het
Ketelmeer een slibdepot werd aangelegd, was hij
er als de kippen bij om dit gebied jaarlijks te
inventariseren. Dat mede ingegeven door het feit
dat kort na de aanleg een enorm zandepot was
opgespoten, waar zich al snel een van de grootste
binnenlandse kolonies Visdieven vestigde.
Jan vestigde zich in 1969 in Kampen, en zou daar
de rest van zijn leven blijven wonen en werken. Het
gebied lag hem na aan het hart. Dat bleek ook uit
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zijn historische interesse, die tot uiting kwam in het
beheer dat hij voerde over de dagboeken van
C.G.B. ten Kate, rector van het gemeentelijk lyceum
in Kampen (1925-50), waar deze vrijwel zijn hele
leven woonde en heel wat voetstappen achterliet,
en van J.A.F. Koridon (Frank & Nap 2003). Jan was
recent begonnen die dagboeken door te spitten
op waarnemingen van Zeearenden (Nap 2009),
Bruine Kiekendieven (een artikel over de
winterwaarnemingen in de IJsseldelta stond op
stapel, samen met Gerard Ouweneel) en andere
roofvogels. Plannen genoeg!
De ontmoetingen met Jan, altijd even vriendelijk,
geïnteresseerd en bescheiden, in het veld of op de
Landelijke Ringers- ,SOVON- en WRN-dagen, waar
hij vrijwel nooit ontbrak, zullen we missen. Zijn
overlijden is een groot verlies voor zijn
nabestaanden, vrienden en kennissen Wij wensen
hen sterkte.
Publicaties
Bijlsma R.G., Justings F. & Camphuysen C.J. 2001.
Algemene enschaarse vogels van Nederland (Avifauna
van Nederland 2). GMB Uitgeverij, Haarlem/KNNV
Uitgeverij, Utrecht.
Frank G. & Nap J. 2003. J.A.F. Koridon (7 september
1917-10 juni 2003). Limosa 76: 123-124.
Nap J. 1986. Het ringen van Rietzangers: enige
resultaten. Op het vinketouw 48: 11-16.
Nap J. 2003. Enige ringresultaten van de Rietzanger
in het Zwarte Meer. Vogels in Overijssel 2: 61-66.
Nap J. 2004. Het wel en wee van het Baardmannetje
in het Zwarte Meer. Vogels in Overijssel 3: 13-24.
Nap J. 2006. De betekenis van de IJsseldelta voor de
Buidelmees. Vogels in Overijssel 5: 16-25.
Nap J. 2008. Ringresultaten van Groenlingen in een
Kamper stadstuin. Vogels in Overijssel 7: 50-55.
Nap J. 2009. Het voorkomen van de Zeearend
Haliaeetus albicilla rond Kampen in de afgelopen 100
jaar. De Takkeling 17: 62-67.
Nap J. & van der Weerd G. 2009. Toeval, of
doelgerichte actie: Smienten en een Slechtvalk Falco
peregrinus. De Takkeling 17: 170.

Andrea van den Berg, Symen Deuzeman, Frank de
Roder & Dirk Jan Wind
VRS Zwarte Meer

Uitnodiging 50e Ringersdag 2009
De vijftigste Ringersdag vindt dit jaar plaat op
zaterdag 12 december in hotel Haarhuis in
Arnhem, centraal gelegen pal tegenover het NSstation. Iedereen is welkom, en we hopen op een
grote opkomst. Het programma ziet er –in
beknopte vorm- dit jaar als volgt uit:
09:15

zaal open

10:00

ALV Ringersvereniging

11:00

Koffiepauze

Jan Staal

11:30

Opening

11:35

NIOO en het Vogeltrekstation

Henk van der Jeugd

11:40

GRIEL

12:30

Lunchpauze, kennismaken met GRIEL

13:45

Belgisch Noord Limburg Carlo van Seggelen ea

14:05

Tien jaar RAS Tureluur

14:40

Mystery Bird Competition

15:00

Theepauze

15:45

Oplossing Mystery Bird Comp. Ton Eggenhuizen

16:00

CES 2009 update

16:10

Nog in te vullen

16:30

Sluiting

Louise Vet
Koen van Daalen

Wim Tijssen
Ton Eggenhuizen

Henk van der Jeugd
Henk van der Jeugd

Een uitgebreidere versie van het programma, inclusief laatste
wijzigingen, is te vinden op:
http://www.vogeltrekstation.nl/ringersdag_programma.htm
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GRIEL: nieuwe online applicatie van VT
Henk van der Jeugd & Woutéra van Andel
GRIEL is de nieuwe online-applicatie waarmee
Vogeltrekstation alle dataverkeer tussen ringers,
melders en VT gaat regelen. GRIEL staat voor
Geautomatiseerd Ring Invoer en Export Loket, een
acronym dat is bedacht door Boena van Noorden.
GRIEL is bijna voltooid en wordt momenteel getest
door VT personeel en een aantal ringers. Wat kan
GRIEL? De applicatie bestaat uit drie onderdelen:
Publieke melding: in dit onderdeel kan iedereen
een gevonden of afgelezen ring melden. Dit
onderdeel werkt globaal hetzelfde als de huidige
meld-applicatie die bereikbaar is via de
Vogeltrekstation website. De melder wordt

Bij het invoeren van de lokatie kan gebruik worden
gemaakt van een kaart en/of satellietbeeld waarop de
exacte positie waar de vogel is waargenomen kan worden
aangegeven.

stapsgewijs door een aantal invoerschermen
geleid, waar achtereenvogels informatie over de
vogel en de ring, vindomstandigheden, de lokatie,
datum en tijdstip van de vondst kan worden
ingevuld. De schermen maken gebruik van de
nieuwste versie van de EURING-2000 code. Het
aangeven van de lokatie geschiedt met behulp van
Google-maps, wat als voordeel heeft dat de
coördinaten met de grootste precisie kunnen
worden opgeslagen.
Inloggen: Alle ringers en vaste melders hebben
straks een eigen account. Eenmaal ingelogd kun je
als ringer ring- en terugmeldgegevens invoeren,
bekijken, en zonodig wijzigen. Je kunt je eigen
ringvoorraad
beheren,
en
je
naam
en
adresgegevens wijzigen. Twee belangrijke zaken
zijn echt nieuw aan GRIEL. Al het ringwerk is
ingedeeld in programma’s (bijvoorbeeld ‘CES’), en
elk progamma bestaat weer uit afzonderlijike
projecten (bijvoorbeeld uw eigen CES project). U
kunt deelnemer en/of eigenaar zijn van meerdere
projecten. Op deze manier wordt er structuur
aangebracht in de ring- en terugmeldgegevens, en
dat is voor u en voor ons gemakkelijk. Een ander
nieuw aspect van GRIEL is het berichtenverkeer:
GRIEL genereert automatisch berichten aan de
hand van acties van u of van anderen in de
applicatie. Toevoeging van een terugmelding
genereert automatisch en direct een bericht naar
de ringer. Dat kan een gereedmelding zijn met de
terugmeldgegevens, maar ook een navraag.
Binnen GRIEL kunt u gemakkelijk reageren op de
berichten middels een aantal standaard knoppen
(zie verderop).

GRIEL welkomstscherm. Er zijn drie opties: een publieke melding invoeren, inloggen als ringer of vaste melder, of informatie
bekijken over soorten uit de VT database.
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Soortinformatie: In deze module kunt u zelf
kaartjes tevoorschijn toveren van individuele
soorten of soortgroepen waarop de lokaties van
alle ring- en terugmeldgegevens zichtbaar zijn. Zo
ziet u in één oogopslag waar onze geringde vogels
vandaan komen en waar ze naartoe gaan. U geeft
zelf aan uit welk geografisch gebied u de
informatie wilt zien, varierend van één provincie,
via Nederland, de Benelux, Europa, tot de gehele
wereld. U kunt ook de periode waaruit u de
gegevens wilt zien zelf instellen. We zijn zelf erg
blij met deze service, die zowel ringers als andere
geïnteresseerden de mogelijkheid biedt onze
gegevens te bekijken.

Kaart met ring-en terugmeldgegevens van de Zwartkop in
Europa, gegenereerd in GRIEL.

handleiding
Op dit moment werken we aan een handleiding
voor GRIEL die binnenkort als pdf op de
Vogeltrekstation website beschikbaar zal zijn. Een
aantal dingen die daarin uitgebreid aan bod zullen
gaan komen, willen we hier alvast presenteren
zodat u een indruk krijgt hoe werken met GRIEL er
straks uit gaat zien.

Eenmaal ingelogd ziet
u links in beeld een
menu dat bestaat uit
vier hoofd thema’s:
‘Mijn gegevens’, ‘Mijn
administratie’, ‘Meer
informatie’, en ‘Home’.
Elk thema bestaat
weer uit een aantal
menu items. De eerste
twee thema’s zijn de
belangrijkste, en we
beginnen met ‘Mijn
administratie’. U kunt
hier kiezen uit vier
menu items die we
van onder naar boven
zullen behandelen.
In ‘mijn account’ beheert u uw eigen
accountgegevens. Hier kunt u uw adresgegevens
wijzigen, nieuwe extra adressen toevoegen
(bijvoorbeeld een werkadres naast uw huisadres).
Ook kunt u hier uw wachtwoord wijzigen. Het
enige wat door u nooit wijzigbaar is is uw
gebruikersnaam,
deze
wordt
u
door
Vogeltrekstation toegewezen en is over het
algemeen gelijk aan uw uw e-mail adres. Een
belangrijk onderdeel van uw accountgegevens is
het veld ‘delegeren naar’ (delegate to). Hier kunt u,
indien u dat wilt, iemand anders rechten geven om
uw account over te nemen en namens u te
beheren. Deze persoon dient uiteraard zelf ook
over een GRIEL-account te beschikken. De optie is
handig wanneer u bijvoorbeeld een tijdje weg bent
voor werk of vakantie en een collega-ringer wilt

In het scherm ‘mijn account’ kunt u al uw gegevens wijzigen, gegevens verwijderen en gegevens toevoegen.

Op Het Vinkentouw - 7

Nummer 117, november 2009
aanwijzen die tijdelijk uw gegevens beheert. U kunt
delegeren aan en uit zetten zo vaak en wanneer u
maar wilt. Als u naar iemand delegeert, laten we
deze persoon even Jan noemen, dan ziet Jan een
extra menu item onder ‘Mijn administratie’,
genaamd ‘andere gebruiker’. Daar kan Jan een
keuze maken uit een lijst met alle mensen die hun
GRIEL account aan Jan hebben gedelegeerd, en
vervolgens kruipt Jan in de huid van de andere
gebruiker en ziet en kan Jan alles wat deze
gebruiker ook kan. U delegeert natuurlijk alleen
aan iemand die u goed kent, die u vertrouwt, en u
doet dat in goed overleg met deze persoon.

Vogeltrekstation geregeld. Net zoals u nu gewend
bent om uitbreiding van uw vergunning aan te
vragen vraagt u straks om deelname aan een
nieuw project. Elk project heeft één of meerdere
eigenaars. De eigenaar kan de instellingen van het
project
wijzigen
en
kan
ringen
terugmeldgegevens op het project invoeren.
Projectdeelnemers kunnen dat niet, maar zien wel
alle ring- en terugmeldgegevens van het project
waar hij/zij aan deelneemt.

Kiest u voor het menu item ‘mijn ringen’ dan krijgt
u in één oogopslag te zien welke ringseries aan u
zijn uitgegeven, en welke daarvan door u gebruikt
zijn en welke u nog op streng heeft. Ook ziet u of
er binnen een serie navragen gedaan zijn.

Capture settings onder ‘mijn projecten’. Hier kunt u per
project aangeven (als u eigenaar bent) welke velden wel
of niet zichtbaar zijn, welke velden wijzigbaar zijn, en wat
de standdaard inhoud van de velden is tijdens het
invoeren van uw ringgegevens. Daarmee kunt u het
invoerscherm zo inrichten dat het invoeren snel en
gemakkelijk verloopt.

Deel van het scherm ‘mijn ringen’. Uw ringen zijn
gesorteerd op ringmaat. Met behulp van de witte
driehoekjes links kunt u elke ringmaat ‘uitklappen’ en
krijgt u de afzonderlijke series te zien. Deze zijn ook weer
uitklapbaar waarna u de afzonderlijke ringen te zien
krijgt. Bij reeds gebruikte ringen kunt u direct naar de
ringgegevens gaan.

In het menu item ‘mijn projecten’ ziet u alle
projecten waaraan u deelneemt of waarvan u de
eigenaar bent. Iedere ringer is eigenaar van
tenminste één project. Vaak is dat een zogenaamd
‘tuinproject’; het ringwerk dat u zelf doet zonder
anderen, bijvoorbeeld in uw achtertuin. Andere
projecten kunnen zijn een CES project, een RAS
project, uw deelname aan een VRS of uw ringwerk
aan roofvogels of uilen t.b.v. de WRN. De
deelname aan projecten wordt door het
8 - Op Het Vinkentouw

Projecten vallen op hun beurt weer onder
programma’s. De instellingen van programma’s
worden beheerd door het Vogeltrekstation. Alle
instellingen die door ons op programma-niveau
zjin vastgelegd zijn niet wijzigbaar op
projectniveau.
Nieuw in GRIEL is ook de mogelijkheid
biometrische gegevens in te voeren. Omdat er zeer
veel verschillende maten worden genomen is het
ook hier mogelijk het invoerscherm aan te passen
aan uw behoeften, zodat u straks alléén die velden
ziet die voor u relevant zijn. Meet u bijvoorbeeld
alleen de vleugel volgens de maximum cord
methode, weegt u en kijkt u naar rui, dan zet u
alleen dìe velden op ‘visible’.
Een groot deel van de communicatie m.b.t. ringen terugmeldgegevens verloopt automatisch in
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Deel van het Biometrie instellingen scherm, waar u zelf
kiest welke velden voor opslag van biometrische gegevens
u ziet tijdens het invoeren. In dit voorbeeld is het gewicht
al standaard aangevinkt op programma niveau en kunt u
dit niet uitzetten, om het wegen van alle vogels te
stimuleren.

GRIEL middels een berichtensysteem. Elke actie in
de database genereert automatisch berichten naar
de betrokkenen. U bekijkt uw berichten in GRIEL
onder ‘mijn berichten’. Er bestaan vier soorten
berichten:
navragen,
conflicten,
verwerkte
berichten en problemen. Een voorbeeld: iemand
voert een publieke melding in van een vogel met
een ring die door u is aangelegd. Indien de
ringgegevens aanwezig zijn wordt er meteen
(d.w.z. binnen één seconde!) een bericht

aangemaakt met de ring- en terugmeldgegevens
dat wordt verzonden naar de melder (per email of
per post) en dat voor u zichtbaar wordt onder
‘mijn berichten’ als een verwerkt bericht. Zijn de
ringgegevens niet aanwezig dan krijgt de melder
een bericht dat deze worden nagevraagd en dat
dat even kan duren, en ziet u in GRIEL een navraag.
U kunt daarop reageren d.m.v. een aantal knoppen
onder aan het bericht. U kunt daar bijvoorbeeld
kiezen uit ‘ring nog op streng’, ‘ring niet in mijn
bezit’ of ‘ringgegevens nu toevoegen’. Een druk op
de laatste knop brengt u direct naar het
invoerscherm waar u de ringgegevens kan
invoeren. Zodra u dat gedaan heeft gaat er een
nieuw bericht naar de melder en naar u met de
ring- en terugmeldgegevens. Het grote voordeel
van deze werkwijze is dat alles vlot verloopt zonder
bellen, mailen, schrijven en dergelijke. Bij een
conflict tussen twee ringers (ringer en melder zijn
het niet eens over bijvoorbeeld de soort) wordt de
melding pas verwerkt als het conflict is opgelost. Er
kan worden gekozen uit aantal standaard
knoppen,
waaronder
‘verwijder
mijn
terugmelding’en ‘mijn invoer is correct’. Ook kan
de invoer natuurlijk gewijzigd worden. Uiteraard
zal het bij blijvende ‘onenigheid’ nog steeds nodig
zijn om te corresponderen met de ringer of
melder.
Onder ‘mijn gegevens’ kunt u ring- en
terugmeldgegevens toevoegen, en uw eigen
gegevens bekijken, en zonodig te wijzigen. Het
invoeren van ring-en terugmeldgegevens verloopt
via een invoerscherm waarvan u zelf in uw

Overzichtsscherm berichtenverkeer in GRIEL. Het tabblad ‘navragen’is geopend. Groene pictogrammen geven aan dat het
bericht is afgehandeld, blauwe pictogrammen geven aan dat er nog actie van u wordt verwacht. Staat er geen pictogram dan
is het bericht slechts ter kennisgeving. In dit geval dat de ringgegevens van uw terugmelding niet aanwezig zijn en voor u
worden nagevraagd.
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projectinstellingen
de
zichtbaarheid
en
standaardwaarden van de velden kunt wijzigen (zie
boven). Het invoerscherm bestaat uit verschillende
onderdelen. Achtereenvolgens kunt u informatie
over de ring, de vogel, de vangst (inclusief datum
en tijd), en de lokatie kwijt. Net als bij de publieke
melding geeft u de lokatie van de vangst aan via
Google maps. Nieuw is de mogelijkheid
biometrische gegevens in te voeren, en ook nieuw
is de mogelijkheid om extra files te uploaden die
bij de melding bewaard blijven. U kunt hier
bijvoorbeeld fotomateriaal uploaden bij leuke of
(zeer) zeldzame soorten!

Deel van het invoerscherm voor ringgegevens. De lokatie
wordt aangegeven in Google maps. Indien u in uw
projectinstellingen hebt aangegeven dat u biometrische
gegevens wilt invoeren zijn de door u geselcteerde velden
hier zichtbaar. Onderaan ziet u een aantal knoppen,
waaronder ‘save + copy’.

Met een druk op de knop kunt u ook de gegevens
downloaden naar Excel voor gebruik buiten GRIEL.

Deel van het overzichtscherm ‘mijn project gegevens’. Het
scherm toont voor alle vangsten de meest essentiele
informatie op één regel. Met behulp van de witte
driehoekjes links kunt u een vangst ‘uitklappen’ en de
gerelateerde vangsten en meldingen zichtbaar maken. In
het bovenstaande geval van Tjiftjaf G79374, gevangen in
2009, zijn er vier eerdere vangsten, in 2009, 2007 en
2006. De pictogrammen links tonen u respectievelijk de
details van de vangst en een kaart met de lokaties van de
vangst en alle gerelateerde vangsten.

In vrijwel alle schermen van GRIEL waarin gegevens
getoond worden kunt u een filter gebruiken om
snel de gewenste gegevens te vinden. Kiest u ‘ja’
bij toon filters dan verschijnt boven elke kolom een
vakje waarin u de gezochte tekst kunt typen.
Bijvoorbeeld een ringnummer, plaatsnaam of
datum. Drukt u vervolgens op de trechter dan
verschijnt een scherm in beeld met een aantal
acties. Meestal kiest u voor ‘contains’, en u krijgt
dan alle records te zien die de gezochte tekst
bevatten.

Wanneer u alles hebt ingevoerd kunt u opslaan, of
kiezen voor ‘save + copy’. In dat geval wordt het
ringnummer met één opgehoogd en wordt alle
ingevoerde informatie bewaard. U hoeft dan alleen
maar die waarden te wijzigen die anders zijn voor
de volgende vogel.
Onder ‘mijn gegevens’en ‘mijn project gegevens’
ziet u al uw eigen ring- en terugmeldgegevens,
respectievelijk alle ring- en terugmeldgegevens
van de projecten waaraan u deelneemt,
overzichtelijk bij elkaar in een overzichtsscherm.
Het is mogelijk per vangst de details te bekijken en
deze zonodig te wijzigen. Het wijzigen verloopt net
zo als het invoeren van nieuwe gegevens. Wijzigen
van gegevens kan tot een half jaar na invoeren.
Komt u daarna toch nog een fout tegen dan dient
u contact op te nemen met het Vogeltrekstation.

Voorbeeld van de werking van het filter in GRIEL

Naar verwachting zal GRIEL rond de jaarwisseling
operationeel zijn. Hopelijk heeft deze presentatie u
nieuwsgierig gemaakt! Om gebruikers straks goed
te kunnen ondersteunen zal GRIEL gefaseerd
worden ingevoerd. Volg de berichtgeving op de
website van het Vogeltrekstation.
Henk van der Jeugd & Woutéra van Andel
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Netwerk Ecologische Monitoring
Henk van der Jeugd
Het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) is het
samenwerkingsverband van overheidsorganisaties
voor de monitoring van de natuur in Nederland.
Het doel van het netwerk is om de verzameling
van gegevens af te stemmen op de
informatiebehoefte van de overheid. Het NEM
volgt de aantalstrends van vrijwel alle belangrijke
soortgroepen, zoals vogels, vlinders en planten,
maar ook vissen, reptielen en amfibieën,
paddestoelen en zoogdieren. De meeste
meetnetten van het NEM worden uitgevoerd door
Particuliere
Gegevensbeherende
Organisaties
(PGO’s), zoals SOVON, De Vlinderstichting en
FLORON. Het CBS verwerkt alle gegevens tot
natuurstatistieken
die
jaarlijks
worden
gepubliceerd.
Vogels zijn goed vertegenwoordigd binnen het
NEM. Er zijn meetnetten voor weidevogels,
watervogels
en
algemene
en
zeldzame
broedvogels. De meetnetten richten zich primair
op informatie over de aantallen: gaan soorten
voor- of achteruit. Alleen het nestkaartenproject
van SOVON richt zich op de achterliggende
oorzaken van aantalsfluctuaties door gegevens te
verzamelen over over het broedsucces van vogels
en over het tijdstip van het broeden en de
veranderingen daarin. Het NEM bezint zich
momenteel op haar doelstellingen. Moeten er
meer meetnetten komen die ingaan op de
oorzaken van aantalsfluctuaties? Vogeltrekstation
en SOVON maken zich gezamenlijk sterk om onze
CES en RAS projecten onder te brengen in het
NEM.
Met
name
het
in
hoge
mate
gestandaardiseerde CES leent zich bij uitstek voor
opname in het NEM. Het project levert zeer
betrouwbare informatie over reproductief succes,
overleving en het tijdstip van broeden van vogels.
CES wordt bovendien in een groot aantal Europese
landen (en ook in Noord Amerika) op dezelfde
wijze gerund, en de gegevens worden centraal
opgeslagen en kunnen op Europese schaal worden
geanalyseerd. Vroeger waren het Nestkaarten
project en CES samen ondergebracht in het NEM.
Helaas is dat niet langer het geval. SOVON en VT
hebben onlangs een nieuwe aanvraag ingediend
voor een ‘landelijk Meetnet Reproductie en
overleving’ waarin nestkaarten en CES centraal
staan. We hopen natuurlijk dat het CES de
erkenning krijgt die het ruimschoots verdient door
opname in het NEM.

Het NEM bestaat inmiddels 10 jaar. Daarom wordt
er tijdens de de Landelijke Dag van SOVON op
zaterdag 28 november in Nijmegen een speciaal
symposium georganiseerd, parallel aan het
SOVON-programma, met tal van interessante
sprekers. Onder andere Secretaris-Generaal van
het ministerie van LNV André van der Zande (de
hoogste ambtenaar onder minister Verburg) zal stil
staan bij tien jaar NEM. Een goed moment om
kennis te maken met het NEM, en in de
wandelgangen een goed woordje te doen voor
CES en RAS. Vogeltrekstation is uiteraard op de
Landelijke Dag aanwezig met een informatiestand.
http://www.netwerkecologischemonitoring.nl/
Henk van der Jeugd - Vogeltrekstation

Nestkast
In de zomer van 2008 hebben een aantal
vogelwerkgroepen het initiatief genomen tot het
oprichten van een landelijk netwerk voor
nestkastenonderzoek
speciaal
gericht
op
zangvogels. In dit netwerk komen amateur en
professionele nestkasten onderzoekers bij elkaar
om van elkaar te leren en om op landelijke schaal
gestandaardiseerd gegevens over holenbroedende
zangvogels te verzamelen. NETSKAST is een
initatief van een drietal VWG’s, NIOO, SOVON en
het Vogeltrekstation. In 2009 zijn voor het eerst
gegevens verzameld en ingevoerd in een special
hiervoor opgezette database die op het NIOO te
Heteren wordt beheerd. De deelname was
bemoedigend, maar er is nog volop ruimte voor
meer deelnemers.
Op dit moment is er dikwijls nog een scheiding
tussen controleurs en ringers. De nestkast wordt
eerst een aantal keren bezocht door de controleur
om de voortgang van het broedgeval vast te
leggen, en vervolgens door de ringer om de
jongen te ringen. De broedbiologische gegevens
die worden verzameld worden verwerkt in het
SOVON Nestkaartenproject, de ringgegevens
komen in de VT database. Graag willen we de
gegevens koppelen, en daarom kunnen nu ook de
ringgegevens in de SOVON nestkaart worden
ingevoerd en geexporteerd voor verzending naar
het VT. Dat scheelt dubbel werk! In sommige
gevallen wordt er wel gecontroleerd maar niet
geringd, of wel geringd maar niet gecontroleerd.
Daarom gaan we controleurs die wel wat meer
willen doen de mogelijkheid bieden een
ringvergunning aan te vragen in het kader van
NESTKAST. Ze moeten dan natuurlijk wel de
nodige ervaring opdoen, maar dat is gezien hun
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expertise met het hanteren en meten van de
jongen dikwijls geen groot probleem. Daarnaast
willen we ringers aansporen om naast het ringen
van de jongen ook de broedbiologische gegevens
te verzamelen en in te voeren in de SOVON
Nestkaart, voor zover je dat al niet deed natuurlijk.
Voor meer informatie kunt u
een e-mail sturen naar:
nestkast@nioo.knaw.nl
of schrijven naar:
NIOO, Postbus 40, 6666 ZG,
Heteren tnv NESTKAST

Op Het Vinkentouw in nieuw jasje
Op Het Vinkentouw is deze keer in een nieuw jasje
gestoken. We zijn afgeweken van het oude,
keinere A5 formaat, we hebben een nieuwe stijl
met twee kolomen ingevoerd en de layout inh zijn
algemeenheid wat opgefrist. Waarom deze
veranderingen?
De redactie vond het hoog tijd voor een nieuwe,
frissere layout die beter bij deze tijd past.
De nieuw opmaak is gemakkelijk door onszelf te
doen, en dat scheelt kosten.
Het A4 formaat is relatief goedkoper om te
drukken dan A5.

tijdschriften met een grotere verspreiding. OHV
hoeft geen tweede Limosa te worden.
Uw mening telt! Wat vindt u van deze nieuwe
OHV? Bevalt de nieuwe layout? Of juist niet? Wat
zou er anders moeten? Bevalt de inhoud? Laat het
ons weten op info@vogeltrekstation.nl
U kunt natuurlijk ook zelf schrijven in OHV. Sterker
nog, we zitten dringend om kopij verlegen. Heeft u
een
leuke
anecdote,
informatie
over
vangmethoden, biometrie of andere praktische
zaken en nuttige tips die u met uw collega’s wilt
delen? OHV is daar het aangewezen medium voor.
Henk van der Jeugd, Jan Staal, Gijs van Tol
Redactie Op Het Vinkentouw

CES-2009: een goed broedseizoen!
Een eerste snelle blik op de CES resultaten van het
afgelopen jaar lijkt te wijzen op een goed
broedseizoen voor zangvogels. Op verschillende
sites werden hoge aantallen juveniele vogels
gemeld. In de laatste SOVON-nieuws werd hieraan
ook al aandacht besteed. Gegevens van een drietal
CES-sites werden daar vergeleken met gegevens
uit het SOVON Nestkaartenproject en met
gegevens over holenbroeders uit NESKAST (zie
elders in deze OHV). De berichten waren
eensluidend goed.

Het A4 formaat kan goedkoper verzonden worden
dan A5 formaat.
Alles bij elkaar denken we een flinke
kostenbesparing door te kunnen voeren,
gecombineerd met een Op Het Vinkentouw dat
wat layout betreft moderner en professioneler
oogt. Voorlopig houden we vast aan een
eenvoudige uitvoering in zwart-wit en grijstinten.
Eventueel kunnen de grijstinten vervangen worden
door een andere steunkleur. Een full-colour
uitgave zou natuurlijk mooier zijn omdat we dan
ook foto’s in kleur kunnen afdrukken, maar
voorlopig is dat nog te duur. Bovendien zijn er al
veel andere kleurrijke vogel tijdschriften waarvan u
er wellicht één of meerdere ontvangt. We denken
dat het doel van OHV in de eerste plaats bestaat
uit het informeren van ringers en andere relaties
over de praktijk van het ringwerk in Nederland, wat
leuke resultaten maar vooral ook veel praktische
en nuttige informatie voor en door ringers.
Uitgebreide analyses van ons materiaal publiceren
we bij voorkeur in andere (wetenschappelijk)
12 - Op Het Vinkentouw
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Op dit moment is de controle van de CES
gegevens over 2009 gereed en worden de eerste
analyses gerund. Op de Ringersdag kunnen we
melden hoe het complete plaatje er uit zag over
2009, wanneer alle 47 actieve sites geanalyseerd
zijn.
Frank Majoor & Henk van der Jeugd
SOVON & Vogeltrekstation
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Nieuwe gezichten op het VT

Ik doe dit werk met heel veel plezier en verheug
me er op een eerste keer mee te mogen lopen met
een ervaren ringer, enthousiast gemaakt door de
foto’s en verhalen van mijn collega Woutéra van
Andel.

Ik ben Christian Kampichler, geboren in Wenen,
Oostenrijk, in 1959. Ik ben afgestudeerd in
zoölogie aan de universiteit van Wenen in 1988,
met botanie als bijvak. Daarna heb ik een aantal
jaren als post-doctoraal onderzoeker bij het
Instituut voor Zoölogie gewerkt. Ik werkte daar aan
diverse projecten, waaronder de interactie tussen
micro-organismen en andere dieren, de effecten
van atmosferische CO2 op microbiële processen en
de
relatie
tussen
lokale
en
regionale
soortenrijkdom bij springstaarten. In 1996
verhuiste ik naar Duitsland en werkte vervolgens
als onderzoeker aan het ‘GSF Research Centre for
Health and Environment Neuherberg’. Daar kreeg
ik de kans me te verdiepen in nieuwe analyse
technieken zoals neurale netwerken, ‘machine
learning’ (het herkennen van patronen in grote
gegevensverzamelingen) en ‘fuzzy logic’. Van 1998
tot 2002 was ik verbonden als onderzoeker en
docent aan de Vrije Universiteit van Berlijn. Daar
heb ik mijn kennis verbreed en ben ondermeer
gaan werken aan de ruimtelijke verspreiding van
insecten die bladmijnen en gallen maken. Ook heb
ik mij daar verdiept in de wereld van de mijten. Een
volgende stap in mijn carriere leidde me naar de
tropen, en in 2003 ben ik gaan werken als
professor binnen de Biologie Faculteit van de
universiteit van Tabasco (Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco), in Mexico. Daar werkte (en
werk) ik samen met herpetologen (mensen die
alles weten van reptielen), zoölogen, en –eindelijk!ornithologen. Ik maakte daar vooral ecologische
modellen over verspreiding van planten en dieren
en landgebruik, maar heb ook meegewerkt aan de
ontwikkeling
van
een
database
met
vogelwaarnemingen voor geheel Zuidoost Mexico,
gebaseerd op in het veld verzamelde exemplaren,
reeds gepubliceerde waarnemingen, nieuwe
veldgegevens en soortenlijsten. Sinds december
2008 woon ik met mijn vrouw en twee dochters in
Wageningen. Zoals je kunt lezen heb ik een zeer
brede interesse, en ben ik goed in het omgaan met
grote gegevensbestanden. Kennis die ik goed denk
te kunnen gebruiken binnen het Vogeltrekstation.
Ik heb er zin om mijn horizon opnieuw te gaan
verbreden en de enorme en indrukwekkende
database van het Vogeltrekstation te gaan
verkennen!

Wie weet tot op de Ringersdag in Arnhem!

Op de ringersdag kunnen we nader kennis maken.

Berber Zwaagstra

Christian Kampichler

Medewerker terugmeldingen Vogeltrekstation

Postdoc Vogeltrekstation

Berber Zwaagstra & Christian Kampichler
Mijn naam is Berber Zwaagstra. Sinds begin
september jl. werk ik twee dagen in de week als
administratief
medewerker
op
het
Vogeltrekstation. Ik ben 41 jaar, ben geboren en
getogen in het Gelderse Heerde (onmiskenbaar
met Friese roots) en woon met veel plezier in
Oosterbeek, samen met mijn vriend en onze
dochter van 1,5.
Na haar geboorte ben ik bewust gestopt met mijn
toenmalige werk als praktijkbureau-beheerder
voor de opleiding Sport, Gezondheid en
Management aan de Hogeschool van Arnhem en
Nijmegen om na een periode van circa een jaar
fulltime moederschap minder dagen dan voorheen
te gaan werken. In het verleden heb ik ondermeer
de lerarenopleiding Frans en Engels en het
doctoraal Frans afgerond, waarna ik een tiental
jaren in het voortgezet onderwijs heb gewerkt.
Tussendoor en aansluitend heb ik ook andere
dingen gedaan, zoals reisleider zijn (bestemming
Schotland),
management
assistent
en
bovengenoemde baan aan de HAN. In mijn vrije
tijd doe ik aan hardlopen en houd ik ondermeer
van
lezen,
koken,
filmhuisfilms
en
(berg)wandelvakanties voorbereiden (favoriete
landen: Schotland en Marokko).
Na anderhalf jaar ertussenuit te zijn geweest bruis
ik van werklust en goede voornemens die ten
goede moeten komen aan het Vogeltrekstation en
ik bespeur hierbij een serieuze nesteldrang. De
afgelopen maanden heb ik mij vooral bezig
gehouden met het invoeren van ring- en
terugmeldgegevens,
het
verwerken
van
binnenkomende telefoontjes, post en mails en
sinds enige tijd ook met bestellingen van
ringersmateriaal. Dit alles kost veel inwerktijd,
omdat daarbij een gedegen achtergrondkennis
nodig is en natuurlijk ook een grote mate van
precisie. Wie had gedacht dat er zó’n grote wereld
schuil gaat achter het Vogeltrekstation!
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Gerrit Speek verlaat Vogeltrekstation
Henk van der Jeugd
Gerrit Speek, manager van het Vogeltrekstation,
neemt eind van dit jaar afscheid als medewerker
van het VT, na ruim vijftien jaar. Gert begon zijn
loopbaan bij het Vogeltrekstation in april 1994.
Gerrit heeft het Vogeltrekstation de moderne tijd
in geloodst door op allerlei fronten automatisering
en standaardisatie door te voeren. Van vrijwel alle
protokollen die we tegenwoordig gebruiken op
het VT heeft Gert aan de wieg gestaan. Toen Gert
begon waren de eerste wankele stappen net gezet
met de introductie van het programma POOT. Nu
draaien er op het Vogeltrekstation allerlei
programma’s en procedures met namen als
‘Schuif’, ‘Uitg’ ‘Adressen’, ‘Trek’ ‘Otrek’ en straks
‘GRIEL’. Gert kende de ins en outs van de database
als geen ander en mocht graag wroeten in de
gegevens. Ingestuurde bestanden van allerlei
formaten werden door Gert ‘omgebakken’ tot rggen
tmd-bestanden.
Zijn
verleden
als
systeembeheerder op het NIOO kwam bij de
werkzaamheden op het VT goed van pas.
De werkzaamheden op het VT kregen onder Gert
veel meer structuur door de invoering van allerlei
protokollen, formulieren, en strakke regels. Een
keuze waartoe Gert zich ook vaak gedwongen
voelde door de steeds verdere inkrimping van de
personele bezetting van het VT. Zonder zijn
inspanningen op dit front was het VT vrijwel zeker
ten onder gegaan aan de alsmaar groeiende
papierstroom. Je zou kunnen zeggen dat Gert het
VT regeerde met ‘harde hand’, nieuwe
vergunningen
werden
maar
mondjesmaat
afgegeven, maar dit was een direct gevolg van het
moeten roeien met steeds kortere riemen. De
strakke leiding was een overlevingsstrategie
waardoor het VT overeind kon blijven.
Vrijwel direct na zijn aanstelling is Gert begonnen
aan de website van het Vogeltrekstation. In de
loop der jaren is deze uitgegroeid tot een
naslagwerk voor ringers van imposante omvang.
De uitdrukking ‘dat staat op de website’ zal menig
ringer als antwoord van Gert op vragen te horen
hebben gekregen. En het was ook waar: alles wat
je als ringer moet weten stond (en staat) op de
website, of werd er ogenblikkelijk door Gert
opgezet. Nu de website een metamorfose
ondergaat zullen we er zorg voor dragen dat alle
waardevolle informatie een plaatsje krijgt binnen
de nieuwe vormgeving.
14 - Op Het Vinkentouw

Toen er rond de eeuwwisseling steeds meer druk
begon te komen vanuit het ministerie om hogere
kwaliteitseisen voor ringers te hanteren zette Gert
in samenwerking met de Ringersvereniging het
certificeringssysteem op. De bijeenkomsten kregen
van Gert altijd veel aandacht; voorbereiding,
planning en uitvoering werden strak geregeld, en
bij vrijwel elke bijeenkomst was Gert aanwezig. Het
was ook een uitstekende manier om het contact
met de ringers te onderhouden, iets dat hij
bijzonder belangrijk achtte.
Naast zijn werk op het VT heeft Gert heel veel werk
achter de schermen verricht aan de EURING-2000
code, en was hij vele jaren belast met het schrijven
en up to date houden van de EURING-2000
handleiding. Als lid van de EURING data
management committee was Gert verantwoordelijk
voor de alle wijzigingen en toevoegingen van de
EURING soortcodes.
Namens
alle
medewerkers
van
het
Vogeltrekstation wil ik Gert bijzonder hartelijk
danken voor zijn inspanningen (‘ik deed gewoon
mijn werk...’) en wens ik hem een lange en
onbezorgde vrije tijd toe!
Henk van der Jeugd
Vogeltrekstation
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Terugmeldingen 2009-3
Gerrit Speek & Henk van der Jeugd
De hier vermelde terugmeldingen zijn vrijwel altijd
ingezonden door de betreffende ringer of melder,
en soms geselecteerd uit onze databank. Een
fotokopie (of uw attendering via e-mail) van uw
memorabele melding is altijd van harte welkom.
Terugmeldingen van vogels met Nederlandse
ringen en/of vogels gevonden in Nederland die
om de één of andere reden bijzonder zijn. S.v.p.
niet een vijf jaar oude Zilvermeeuw. Uw hulp voor
deze rubriek wordt erg op prijs gesteld, omdat wij
niet de gelegenheid hebben alle terugmeldingen
stuk voor stuk te bezien.
Lepelaar, Platalea leucorodia, Arnhem 8029598
De vogel werd op 19 juni 1981 geringd als
nestjong in de Oostvaardersplassen door E.
Poorter en kreeg naast de metalen ring, ook een
tweetal kleurringen mee. Recent werd het dier
duidelijk gezien op de webcam die op de Schorren
van Texel staat (zie www.beleefdelente.nl). Het dier
was toen 27 jaar en 11 maanden oud. De oudste
tot nu toe in Nederland geregistreerd. Bron en
tekst: Otto Overdijk.
Lepelaar, Platalea leucorodia, Arnhem 8041614
Geringd en gekleurringd als nestjong door Otto
Overdijk op 28 mei 1999 op Schiermonnikoog. In
juli 1999 zat de vogel in de Hoeksmeer in
Groningen, daarna werd hij in september een
aantal malen in midden Spanje gezien. Op 24
januari 2000 werd de vogel in Mauretanië gezien,
4200 km van de geboorteplaats. Gezien
waarnemingen op 2 mei en 19 juni heeft deze
Lepelaar hier vermoedelijk ook overzomerd. Ook in
januari 2001 werd hij hier gezien. In september
2002 werd hij weer in midden Spanje gezien en in
september 2003 voor het eerst weer in Nederland
(Jaap Deensgat, Lauwersmeer). Half maart 2006
werd de vogel bij Zuidlaren gezien en in dat jaar
broedde de vogel op Schiermonnikoog. Half juni
zat hij in de Westerbroekstermadepolder, half
augustus in polder Breebaart en half september in
noord Spanje (baai van Santoña). Half maart 2007
zat de vogel weer in de Westerbroekstermadepolder en in dat jaar heeft de vogel ook weer
op Schiermonnikoog gebroed. Tussentijds is hij
ook een aantal malen in de Kropswolder
Buitenpolder gezien, vermoedelijk om te
foerageren. In november 2007 werd de vogel weer
eens in Mauretanië waargenomen en in 2008
broedde hij weer op Schiermonnikoog. Op 26 april

2008 was deze vogel druk aan het foerageren in de
Koningslaagte bij Noorderhoogebrug. Ontvangen
via Klaas van Dijk.
Wintertaling, Anas crecca, Lisboa J 8986
Geringd (ook met neusmerk) als 2e kj. vrouw op 3
februari 2008 in het duinreservaat bij São Jacinto in
Portugal aan de Atlantische kust, zuidelijk van
Porto. De vogel woog 253 gram en had een
vleugellengte van 182 mm. Tot 3 maart werd deze
Wintertaling nog regelmatig in de omgeving van
de ringplaats gezien. Op 5 mei 2008 zag W.-J.
Fontijn in de Veenhuizerstukken een vrouwtje
Wintertaling rondzwemmen met een witte
neuskap met opschrift GCG. De afstand tussen São
Jacinto en de Veenhuizerstukken bedraagt 1811
km. Gezien de tijd van het jaar heeft deze
Wintertaling hier mogelijk ook in de buurt
gebroed. Al eerder zijn eenden met dergelijke
neuskappen in Groningen opgedoken. Sedert het
midden van de jaren negentig wordt uitgebreid
onderzoek gedaan naar plaatstrouw, trekpatronen
en ecologie van diverse soorten eenden die in dit
deel van Portugal verblijven, zie ook http://ptducks.naturlink.pt/. Ontvangen via Klaas van Dijk.
Grote Zaagbek, Mergus merganser, Arnh 7043894
Geringd in de Wieringermeer als man na 2e kj door
B. Winters. Voor het loslaten zat de vogel een
aantal dagen in een asiel. Op 13 juli 2008 werd de
vogel geschoten in Haapavesi, Finland. De
afgelegde afstand is 1729 kilometer. Slechts 14
(veertien) terugmeldingen hebben we van deze
vogelsoort, waarvan dit de enige (!) is met een
Nederlandse ring. De andere 13 zijn geringd in
Zweden, Finland en Zwitserland, hetgeen niet zo
vreemd is als je het verspreidingsgebied van deze
soort bekijkt. Met dank aan Bert Winters.
Wespendief, Pernis apivorus, Copenh. 3VP.0355
Geringd
op
8
oktober
2008
in
het
‘Vildtplejestation’
(vogelopvangcentrum)
te
Naerum,
Sjaelland,
Denemarken
(vlakbij
Kopenhagen), leeftijd niet opgegeven. Helaas
kwam deze Wespendief niet ver, en werd minder
dan een maand later, op 4 oktober 2008, verzwakt
teruggevonden te Gerkesklooster, Friesland, door
J.A. de Vries. De vogel is opnieuw opgenomen,
maar het uiteindelijke lot is onbekend. Het betreft
pas de vierde Wespendief met buitenlandse ring
die in Nederland werd teruggevonden (zie ook
OHV 116, pagina 44).
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Havik, Accipiter gentilis, Arnhem 6073654
Geringd door L. Tervelde op 7 juni 1992 als
nestjong bij Woldendorp. Er zaten 4 jongen in het
nest en de vogel werd als man geringd. Op 14
februari 2008 werd hij dood terug gemeld uit
Oostwold, afstand 7 km, verstreken tijd 15 jaar, 8
maanden en 1 week. Alweer een terugmelding van
een flink oude Havik (zie aflevering 11, Gors 30:
148-153) en opnieuw van een erg honkvaste vogel.
Gezien de omschrijving van de verwondingen aan
kop en hals en andere vindomstandigheden is
deze Havik vermoedelijk niet op een natuurlijke
wijze
aan
zijn
einde
gekomen.
Roofvogelvervolging vindt veel vaker plaats in
Oost-Groningen, maar helaas zijn veel gevallen
nooit hard te maken. Ontvangen via Klaas van Dijk.
Sperwer, Accipiter nisus, Arnhem 1217964
Geringd als pull man op 25 juni 1985 te Belfeld,
Limburg door H. Maeghs. Op 14 februari 2007
werd de vogel (gemeld als Sperwer) vers dood
gevonden (tegen glas gevlogen) te Zoersel,
Antwerpen, België. De afgelegde afstand is 97
kilometer en de verstreken tijd is 7904 dagen. Dat
is heel erg oud voor een Sperwer. In de lijst van
Roland Staav is de oudste 20 jaar en 3 maanden.
Deze vogel werd 21 jaar en 7 maanden oud.
Meerkoet, Fulica atra, Jersey D 2393
Geringd op 18 december 1980 als man na 1e kj. te
La Garenne, Vale op het eiland Guernsey. Na 23
jaar, op 10 december 2003, werd de ring gevonden
te Pingjum, Friesland, door J.A. de Vries, afstand
685 km, verstreken tijd 8392 dagen. Hoe lang de
ring daar heeft gelegen is helaas onbekend. De
vogel werd waarschijnlijk als overwinteraar geringd
op Guernsey en heeft mogelijk in Nederland
gebroed, maar kan ook in Nederland overwintert
hebben en een meer noordelijke broedplaats
herbben gehad.
Scholekster, Haematopus ostralegus, Arnh 5105461
Geringd als nestjong op 27 juli 1976 bij Buren op
Ameland door S. Elgersma. In de Banckspolder op
08 mei 2009 las K. van Dijk met een telescoop het
ringnummer af. De afgelegde afstand is 25
kilometer, de verstreken tijd is 11980 dagen. De
vogel is dus bijna 33 jaar. Zelfs voor een
Scholekster is dat behoorlijk oud, de oudste
binnen Euring werd 43 jaar en 4 maanden.
Scholekster, Haematopus ostralegus, Arnh 5114939
Geringd als adult na derde kj op 22 augustus 1979
(dus geboren in 1975 of eerder) bij Rotstergaast,
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Friesland door Klaas Koopman. Deze bejaarde
vogel kwam onfortuinlijk aan zijn/haar einde door
een ontmoeting met een jager op 9 mei 2009 in de
Baie de Somme bij Le Crotoy, Somme, Frankrijk. De
afgelegde afstand is 422 kilometer, de verstreken
tijd is 11583 dagen. Omdat de vogel na derde kj
werd geringd moet deze tenminste 34 jaar oud zijn
geworden.
Kievit, Vanellus vanellus, Arnhem 1121212
Geringd als nestjong op 24 mei 1975 bij
Rotsterhaule, Friesland door Klaas Koopman.
Geschoten op 1 juni 2008 te Shoyna, Nenets,
Rusland (67.51 N; 44.10 O), afstand 2646 km,
verstreken tijd 12062 dagen. Een buitengewoon
opmerkelijke melding. Shoyna ligt op het kanin
Schiereiland in Noord Rusland, net ten noorden
van het normale verspreidingsgebied van de kievit.
Kieviten zijn hier, zeker in het broedseizoen, geen
alledaagse verschijning. Deze in Nederland
geboren vogel heeft naar alle waarschijnlijkheid
een broedplaats gevonden ergens in het noorden
van Rusland. De leeftijd van 33 jaar is voor een
Kievit ook bijzonder respectabel, en tenslotte is
zelfs het ring(alarm)nummer van deze vogel
opvallend te noemen.
Kemphaan, Philomachus pugnax, Minsk GS 02747
Geringd op 1 mei 2005 als man na 1e kj. door
Pavel Pinchuk in Turov, Wit Rusland (52.04 N; 27.44
O). Op 22 juli 2009 werd deze Kemphaan
teruggevangen door Arend Veenstra te Koudum,
Friesland (52.55 N; 05.26 O), afstand 1506 km,
verstreken tijd 1543 dagen. Doortrekkende
Kemphanen worden in Friesland steeds schaarser,
terwijl de aantallen in het voorjaar in Wit-Rusland
juist toenemen. Terugmeldingen van in Nederland
tijdens het voorjaar geringde Kemphanen uit WitRusland in latere jaren bevestigen het vermoeden
dat de trek naar het oosten verschuift. Deze vogel
lijkt in het voorjaar ook de oostelijke route te
kiezen, maar tijdens de terugtocht in de nazomer
toch via Friesland te vliegen.
Kokmeeuw, Larus ridibundus, Arnhem 3275396
Op 11, 23 en 24 april 2009, 5, 8, 17 en 25 mei 2009,
3, 10 en 22 juni 2009 zag ik bij een broedkolonie in
Zoetermeer een kokmeeuw die aan de linker tibia
was geringd met aluminium ring Arnhem
3.275.396. Ondanks de oude ringserie waren de
tekst en cijfers op de ring nog best goed
afleesbaar, dus eigenlijk had ik niet het idee dat
het om een heel oude vogel zou gaan. Groot was
de verassing dat de vogel op 25 juni 1978 als niet
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vliegvlug jong was geringd in de Amsterdamse
Waterleidingduinen in Zandvoort (afstand 30 km)
door een lid van ringgroep AW-duinen (info Hans
Vader). Tijdens de laatste afleesdatum was zijn
leeftijd dus 31 jaar. Toch een heel respectabele
hoge leeftijd voor een meeuw. Op 8 mei 2009 had
ik het geluk de bejaarde vogel te kunnen
fotograferen (het ringnummer is op de foto's
afleesbaar). Op de foto's is goed te zien dat de
vogel niet een volledig zomerkleed had, maar met
diverse witte vlekjes bij de snavel. Ook de
onderrand van de donderbruine kopkap is niet
mooi scherp gescheiden van het wit. Een selectie
van
de
foto's
zijn
te
zien
op
http://bennym.nl/meeuwen/3275396/3275396.htm
Bron en tekst: Benny Middendorp.
Stormmeeuw, Larus canus, Arnhem 3206290
Op 2 juli 2009 las ik in Castricum aan Zee (tijdens
een korte campeervakantie in de buurt) een
Stormmeeuw af met een aluminium ring Arnhem
3.206.290. De ring was aangelegd aan zijn linker
tibia en was zichtbaar versleten. Toch was de ring
met telescoop goed afleesbaar, hoewel dit wel op
korte afstand van circa 30 m was. Deze
Stormmeeuw was door ringer Hans Vader van
ringgroep AWduinen geringd in de Amsterdamse
Waterleidingduinen te Zandvoort, als nietvliegvlug jong op 24 juni 1977, en was bij aflezen
dus ruim 32 jaar! Hans Vader meldde mij dat de
vogel éénmaal eerder werd gemeld, namelijk als
gevangen vogel op het ringstation Castricum op 1
juli 2005, dus ook al in de buurt van mijn
afleesplaats. Hieruit blijkt weer eens dat, hoewel de
kans erg klein is, zulke geringde stokoude
exemplaren
zomaar
onverwachts
kunnen
opduiken... Bron en tekst: Benny Middendorp.
Visdief, Sterna hirundo, Helsinki AT-093322
Geringd (tevens geringd met capetown 4H 27853)
op 19 juni 1987 als nestjong bij Helsinki, Finland.
Op 21 september 2006 werd de vogel in Namibië
gevangen door M. Boorman, bij de Mile 4 Salt
Works ten noorden van Swakopmund (22.35 S,
14.32 E), en voorzien van een tweede metalen ring.
De afstand tussen de geboorteplaats in Finland en
de zoutpannen bij Swakopmund in Namibië
bedraagt maar liefst 9247 km. D. Hiemstra zag op
31 juli 2007 in de haven van Lauwersoog een
Visdief met aan beide poten een metalen ring.
Beide ringen werden incompleet afgelezen, maar
met hulp van de Finse ringcentrale was het
mogelijk de vogel met zekerheid te identificeren.
Vanuit Lauwersoog is het 1365 km naar de

geboorteplaats in Finland en 8423 km naar de
ringplaats in Namibië. Deze Visdief is ruim 20 jaar
oud
en
moet
ondertussen
diverse
honderdduizenden
km
hebben
gevlogen.
Ontvangen via Klaas van Dijk.
Turkse Tortel, Streptopelia decaocto, Arnh 3561766
Geringd als na 1e kj. door K. Koopman op 23 maart
2001 in Leek. Op 6 september 2008 zat deze
Turkse Tortel in de tuin van R. Oosterhuis in Leek
en kon hij de ring aflezen. De vogel werd hier ook
gezien op 11, 12, 14 en 18 september. Daarvoor en
daarna is hij hier nooit meer gezien, terwijl René
iedere dag goed in zijn tuin uitkijkt naar geringde
vogels, vooral naar de door hemzelf gekleurringde
Huismussen. Deze Turkse Tortel is zeker al acht
jaar oud en één van de weinige terugmeldingen in
de provincie. Ontvangen via Klaas van Dijk.
Kleine Karekiet, Acroc. scirpaceus, Brux. 7545756
Geringd als 1e kj op 31 augustus 2000 op de
bekende ringplek Wijchmaal in België. Op 1
augustus 2009 gecontroleerd als na 1kj in ‘de Hel’
bij Veenendaal door Gijs van Tol. Met 9 jaar is dit
een ‘ouwe taaie’, waarbij het nog de vraag is of het
een Belg of een Nederlander is. Men zou
vermoeden dat het beest jaarlijks in de Hel heeft
gebroed, maar waarom is hij/zij dan in de periode
tussen 2001 en 2009 nooit eerder in een mistnet
beland tijdens de ca 50 vangsessies in die tijd? Er
zijn vijf Kleine Karekieten met een Nederlandse
ring die ouder zijn geworden dan 10 jaar:
A.649390 geringd als 1e kj op 11 augustus 1984
door J. de Vries, gevangen en los als man na 1e kj,
op 8 juli 1995 in CES Makkumer Zuidwaard. De
vogel is dan 10 jaar en 11 maanden oud.
A.699750 geringd als 1e kj op 7 augustus 1985
door K. Terpstra, gevangen en los als man na 1e kj,
op 28 juli 1998 door K. Terpstra. De vogel is dan 13
jaar oud.
A.760038 geringd als 1e kj op 6 september 1986
door J. de Jong, gevangen en los als vrouw na 1e
kj, op 27 juni 1998 in CES Rohel. De vogel is dan 12
jaar oud.
S.805157 geringd als 1e kj op 26 juli 1975 door L.
Buurma, gevangen en los als 1e kj, op 21 juni 1987
door mevr. Liebregts. De vogel is dan 12 jaar oud.
S.967512 geringd als 1e kj op 8 augustus 1976
door E. Osieck, gevangen en los als 1e kj, op 17
augustus 1987 in België. De vogel is dan 11 jaar
oud.
Bladkoning, Phylloscopus inornatus, Arnh Y 11467
Geringd als Bladkoning, geslacht onbekend eerste
kj, op 03 oktober 2007 door VRS Schiermonnikoog
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op Schiermonnikoog. Op 17 april 2008 werd de
vogel vers dood gevonden (‘probably a
Phylloscopus’) bij Truro, Cornwall, Engeland.
Slechts 626 geringde Bladkoningen zitten er in
onze database, 75% daarvan is gevangen na 2002,
99% van de vangsten zijn in september en oktober.
Slechts 49 zijn er teruggemeld. Eén daarvan komt
uit België en de huidige is dus de allereerste van
‘iets’ (852 kilometer) verder weg.
Koolmees, Parus major, Arnhem AL 68421
Geboren op 24 april 2007 (mannetje) in een
nestkast in het Lauwersmeer uit een legsel van 8
eieren. Op 19 oktober 2007 was René Oosterhuis
in de tuin van Jan Venema in Lettelbert
Huismussen aan het vangen. Die dag vlogen maar
liefst 24 Koolmezen in de netten, waaronder deze.
Ondanks intensief kijken naar gekleurringde vogels
in deze tuin is de Koolmees nooit meer
teruggezien, een aanwijzing dat er die dag ook
trekkende of rondzwervende Koolmezen gevangen
zijn. De vogel is later ook niet meer elders gezien.
Al jarenlang wordt door onderzoekers van de RUG
onderzoek gedaan aan broedende Koolmezen in
de Lauwersmeer. Het onderzoek richt zich onder
andere op verspreiding en overleving en hoe deze
factoren afhangen van de omstandigheden
waaronder de jonge Koolmezen opgroeiden.
Vroeger werd gedacht dat de geïsoleerde
populatie Koolmezen van de Lauwersmeer
jaarrond in het gebied bleef, maar uit het
kleurring-onderzoek komt naar voren dat ze wel
degelijk ook elders opduiken. Let er dus altijd goed
op, zeker bij Koolmezen die 's winters in de tuin
zitten. Waarnemingen van deze gekleurringde
Koolmezen kunnen worden doorgegeven aan
Richard Ubels, r.ubels@rug.nl. Ontvangen via Klaas
van Dijk.
Groenling, Carduelis chloris,
Copenhagen 9V.21572 en 9V.43539
Toeval bestaat niet, maar op resp. 25 maart 2003
en 16 april 2004 werden in Pandrup (Jutland,
Denemarken)
twee
groenlingen
geringd
(Copenhagen 9V.21572 en 9V.43539). Op resp. 25
oktober 2007 en 27 november 2007 worden beide
vogels in dezelfde tuin in Breda gevangen. In die
tuin
is
het
aanbod
van
zonnepitten
bovengemiddeld, maar toeval bestaat niet… Dank
aan Harry van Vugt.
Gerrit Speek & Henk van der Jeugd Vogeltrekstation
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Mededelingen van het VT
Henk van der Jeugd
Belangrijk: verlenging ringvergunning 2010!
Tot nu toe was u gewend begin januari een
formulier van ons te ontvangen waarop u kunt
aangeven of u uw ringvergunning op 1 maart van
het komende jaar wenst te verlengen. Met ingang
van dit jaar sturen we u dat formulier niet meer
toe, maar vragen we u het formulier zelf van de
website te downloaden, te printen, in te vullen en
naar ons op te sturen.
Het

formulier

is

als

pdf

te

vinden

op

www.vogeltrekstation.nl/downloads/verlenging_20102011.pdf

Als u voor verlenging in aanmerking wenst te
komen dient u te voldoen aan de volgende drie
criteria:
1. U heeft uw ringgegevens over 2009 ingestuurd.
Vanwege de op handen zijnde overgang van
POOT naar GRIEL hebben wij er begrip voor als
een deel van uw gegevens over 2009 deze keer
later binnenkomen.
2. Uw beschikt over een geldige certificeringsstatus
(kijk
voor
de
exacte
definitie
op
http://www.vogeltrekstation.nl/certificering_nieuw.htm

3. U bent in 2009 niet veroordeeld door justitie
voor een overtreding van de bepalingen en
voorwaarden van uw ringvergunning of
assistenten verklaring
Om uw nieuwe ringvergunning op tijd te kunnen
ontvangen is het belangrijk dat wij uw formulier
tijdig ontvangen, maar in elk geval niet later dan
28 februari 2010! Voorkom teleurstelling en
download het formulier nu, vul het in en stuur het
op.
Wenst u een uitbreiding op uw vergunning, of
vervalt een bepaald punt, stuurt u dan met het
aanvraagformulier een brief mee waarin u dat
meedeeld, indien nodig voorzien van een
motivatie en/of projectplan.
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POOT en GRIEL
POOT wordt rond de jaarwisseling uit bedrijf
genomen, en ring- en terugmeldgegevens kunnen
vanaf
dat
moment
uitsluitend
worden
doorgegeven via GRIEL. In deze OHV wordt
uitgebreid aandacht besteed aan GRIEL. De exacte
datum waarop POOT uit bedrijf gaat, en GRIEL in
bedrijf wordt genomen, wordt kenbaar gemaakt
via onze website: www.vogeltrekstation.nl
Ringersdag 2009
De 50e Ringersdag vindt plaats op zaterdag 12
december 2009 in hotel Haarhuis in Arnhem. Het
programma vindt u op pagina vijf van deze OHV.
Het volledige programma is tevens te vinden op
www.vogeltrekstation.nl/ringersdag_programma.htm

Website van het Vogeltrekstation
Het zal u niet ontgaan zijn dat de website van het
Vogeltrekstation momenteel een metamorfose
ondergaat. De oude pagina’s worden geleidelijk
vervangen door nieuwe, en de lay-out en de
inhoud zijn ingrijpend gewijzigd. Ook wordt er een
content-management systeem geïnstalleerd. De
overgang is geleidelijk. Het kan voorkomen dat
bepaalde informatie tijdelijk wat moeilijker
vindbaar is. Dan biedt de mogelijkheid tot zoeken
binnen de website van het Vogeltrekstation m.b.v.
Google uitkomst. Meestal vindt u dan snel de link
naar de door u gezochte pagina. Mocht u een
pagina van de oude website ècht niet meer
kunnen bereiken laat het ons dan direct weten!
Broedbiologische gegevens, van belang voor
RAS en het Pullen-project.
Het ringen van pulli is zeer belangrijk, want van
deze vogels weet je het broedgebied en de exacte
leeftijd. Dat is de reden om, d.m.v. het pullenproject, het ringen van deze vogels ‘nieuw leven in
te blazen’. Zo exact mogelijke broedbiologische
gegevens zijn dus van groot belang zodat het
ringen zo zorgvuldig en nauwkeurig mogelijk kan
geschieden. Ook bij het RAS project zijn dergelijke
gegevens natuurlijk van groot belang omdat de
ringer actief is in de broedperiode.
Speek sr. heeft de twee Europese standaadwerken
(Cramp en Glutz von Blotzheim) doorgeploegd en
van
de
broedbiologische
gegevens
een
samenvatting gemaakt. U vindt deze op:

ringen van pullen geen enkel probleem is, of over
soorten waar dat juist wel tot problemen leidde, en
hoe deze voorkomen kunnen worden, is bijzonder
waardevol.
Mail
uw
ervaringen
naar
info@vogeltrekstation.nl. Wij zullen ze op de
website beschikbaar maken voor uw collegaringers.
Illustraties gezocht
Om Op Het Vinkentouw op te luisteren is het
Vogeltrekstation altijd op zoek naar nieuwe
illustraties. Dat kunnen tekeningen of foto’s zijn
van vogels, of andere onderwerpen die gerelateerd
zijn aan vogels, vangen of ringen. Foto’s worden
(voorlopig) in zwart-wit afgedrukt en dienen
daarom enig contrast te bezitten. Vogeltrekstation
beslist zelf of en wanneer opgestuurd materiaal
geplaatst wordt.
Belangrijke informatie op de website
Op de website van het Vogeltrekstation is altijd de
‘agenda’ aanwezig. Daar staan alle bijeenkomsten
vermeld die in aanmerking komen voor de
certificering. Met de vernieuwing van de website
zal de agenda van stijl gaan veranderen, en zullen
ook andere items dan certificeringsbijeenkomsten
aan de agenda worden toegevoegd. De agenda zal
straks regelmatig van updates worden voorzien.
Zeer de moeite waard dus om regelmatig te
bekijken!
Alle wetenswaardigheden aan/van/over de ringers
en
het
Vogeltrekstation
(mededelingen,
voorschriften,
wijzigingen,
certificeringsprogramma, agenda, etc. etc) worden vermeld in
de rubriek ‘nieuws voor ringers’. Er zijn regelmatig
nieuwe nieuwsberichten tevinden. We raden aan
ook deze regelmatig te raadplegen!
Telefonische bereikbaarheid verbeterd
De Ringcentrale is tegenwoordig op alle werkdagen
telefonisch bereikbaar op 026 – 479 1234 (ziekte en
vrije dagen uitgezonderd) van 09.00 tot 17.00 uur. U
krijgt dan één van onze medewerkers aan de lijn.
Buiten deze tijden en tijdens afwezigheid is het
antwoordapparaat ingeschakeld en kunt u een
bericht achterlaten. We nemen dan zo spoedig
mogelijk contact met u op.

www.vogeltrekstation.nl/ras_periodes.htm
Heeft u ervaringen –positief dan wel negatief- met
het ringen van pullen van een bepaalde soort?
Meld het ons! Informatie over soorten waarbij het
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Certificering, een voortgaand proces
Binnen het certificeringssysteem moet elke ringer minimaal één maal per drie jaar een bijeenkomst bijwonen. De agenda
(www. vogeltrekstation.nl/agenda.htm) van dergelijke bijeenkomsten wordt u elk jaar toegestuurd (uiterlijk 1 februari) en
staat
op
onze
website,
evenals
de
volledige
tekst
van
het
certificeringssysteem
(www.
vogeltrekstation.nl/certificering_nieuw.htm). Op de pagina www.vogeltrekstation.nl/certificering_gevolgd. htm kunt u met
behulp van uw ringersnummer nazien wanneer u voor het laatst een bijeenkomst hebt bijgewoond. Op alle
ringvergunningen die zijn afgegeven ná 15 april 2009 wordt bovendien de datum vermeld waarop uw certificeringsstatus
afloopt. Zorg dat u tijdig een nieuwe bijeenkomst heeft gevolgd! Als u op 1 maart in de voorgaande drie jaren geen
bijeenkomst succesvol hebt bijgewoond (of een dienstverband met een beroeps-onderzoeks-instelling is niet
aantoonbaar), dan wordt uw ringvergunning niet verlengd.
(Te) weinig geringd?
Beginnend in 2006 gaan we elk jaar uiterlijk op 1 maart het afgelopen jaar evalueren: als het aantal geringde vogels van
een ringer (vrijwel) nihil is dan vraagt het Vogeltrekstation u dat toe te lichten. Als er dan voor ons geen beeld zichtbaar
wordt waarin verbetering gaat optreden dan wordt (dat deel van) de ringvergunning op 1 maart van dat jaar niet verlengd.
(Op Het Vinkentouw nr.104, blz.5)
CES gegevens op tijd insturen
Het CES-project levert belangrijke informatie op over reproductie en overleving van Nederlandse broedvogels. Om een
vlotte verwerking en snelle rapportage mogelijk te maken verzoeken we u dringend uw ring- en terugmeldgegevens van
het CES-project, inclusief de ingevulde overzichtslijst, uiterlijk op 01 oktober van het zelfde jaar aan het VT te melden,
zodat kort daarna met de controle van de gehele gegevenset kan worden begonnen. Over te laat ingestuurde gegevens
kan geen vergoeding voor de gebuikte ringen worden betaald. CES is ons belangrijkste monitoring project en die
gegevens moeten op tijd binnen zijn, anders verliest het project zijn actualiteit, en daarmee zijn waarde.
Jaarlijks verlengen van uw ringvergunning.
Elke ringvergunning heeft een geldigheidsduur van één jaar (1 maart - 1 maart). In januari wordt alle houders van een
geldige ringvergunning een formulier toegestuurd om uw handtekening op te zetten en terug te sturen: ‘ja, ik wil volgend
jaar weer een ringvergunning’. Een aantal mensen vergeet dat te doen, of heeft geen formulier ontvangen en merkt ook
niet dat zij dan in februari geen nieuwe vergunning toegestuurd krijgen. Hebben wij, om wat voor reden dan ook, uw brief
met handtekening voor een nieuwe vergunning niet ontvangen dan kan dat tot 1 juli worden rechtgezet. Na 1 juli bent u
automatisch uw ringvergunning kwijt. U kunt opnieuw een aanvraag indienen, die wordt dan beoordeeld volgens de dan
geldende normen. Het is uw verantwoordelijkheid om een geldige ringvergunning in uw bezit te krijgen.
Bestellen van ringen
Normaal gesproken worden uw bestellingen zo spoedig mogelijk, doorgaans binnen één of twee dagen, afgehandeld en
verstuurd. Het kan echter voorkomen dat door grote drukte, bijvoorbeeld tijdens voor- en najaar, of tijdens de
zomervakantie, de verwerking van bestellingen trager verloopt. We verzoeken u dringend daarmee rekening te houden
voor uw ringactiviteiten en uw bestellingen tijdig te plaatsen. We kunnen niet garanderen dat ‘last-minute’ bestellingen
van ringen tijdens het veldseizoen op tijd kunnen worden afgehandeld.
Klachten over verzoeken opsturen van ringgegevens
Regelmatig krijgen we klachten van de ringers over het feit dat we veel verzoeken om ringgegevens opsturen. Begrijpelijk,
maar er is een logische verklaring. U krijgt zo’n verzoek van ons als er een terugmelding door ons ontvangen is van een
ring die aan u verstrekt is en uw ringgegevens zijn er nog niet. We stellen het dan op prijs als u die ringgegevens z.s.m. aan
ons door geeft, dan krijgt u ook z.s.m. de terugmelding opgestuurd.
Maar het gebeurt ook regelmatig dat iemand een terugmelding doorgeeft waarbij er een fout in het ringnummer is
geslopen. Als de ringgegevens wel aanwezig zijn krijgt de ringer een verkeerde terugmelding (bv. geringd als Tuinfluiter,
teruggemeld als Boerenzwaluw); als die ringgegevens niet aanwezig zijn, dan krijgt de eigenaar van de ringstreng ten
ontechte een verzoek om die ringgegevens op te sturen, terwijl de desbetreffende ring nog niet is gebruikt. Deze navragen
worden veroorzaakt door lees- tik- of schrijffouten van de melder en worden automatisch gegenereerd. Vogeltrekstation
kan hier niets aan doen, maar ontvangt natuurlijk wel graag bericht van u dat de ring nog niet is gebruikt. We weten dan
dat de melding onjuist is en kunnen deze verwijderen.
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