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Voorwoord
Henk van der Jeugd
“Het spook dat vogelgriep heet waart weer door het land” opende presentator Menno
Bentveld de uitzending van Vara’s Vroege Vogels van zondag 23 november. In die uitzending
probeerde ik uit te leggen hoe het hoogpathogene vogelgriepvirus H5N8 door trekvogels
vanuit Oost-Azië, via één of meerdere tussenstations, naar West Europa zou kunnen
worden gebracht. We stonden samen buiten te kijken naar overtrekkende ganzen, een
blauwe reiger die landde en een knobbelzwaan in een sloot en vroegen ons af: “zouden
die het bij zich hebben?” Terug aan tafel liepen we het scenario aan de hand van een kaart
met flyways nog eens uitgebreid door. Het zou kunnen ... niets was zeker. Twee weken later
is dat nog steeds het geval. Twee Nederlandse smienten en een Duitse wintertaling hadden
het virus bij zich. Heel veel andere vogels niet. Voor harde conclusies nog altijd te weinig.
Voor radio en TV en in menige krant moest ik steeds weer diezelfde vragen beantwoorden:
“Hoe is het hier gekomen? Hoe is het in die afgesloten stallen terecht gekomen? Zijn er
al resultaten van jullie onderzoek?” Over en weer is er argwaan en wordt er af en toe met
modder gegooid. Meningen domineren, feiten zijn slecht bekend. Ondertussen gooit EZ
het land op slot en blijken de daarvoor verantwoordelijke ambtenaren niet op de hoogte
dat ze en passant 530 ringers duperen in de uitoefening van hun wetenschappelijke werk.
De Ringersvereniging heeft alles uit de kast gehaald daar wat aan te doen. Het waren
hectische weken.
Eén ding is zeker: het werk van het Vogeltrekstation en het NIOO heeft behoorlijk wat
aandacht gekregen. Ringers dragen bij aan het onderzoek naar de mogelijke route die
het virus heeft genomen: Er werden knobbelzwanen gevangen, talloze eenden worden
gevangen, geringd en bemonsterd in eendenkooien, we proberen kleine zwanen te vangen,
nijlganzen, meeuwen, meerkoeten en misschien straks ook wel smienten. Wattenstaafjes
zijn door een vliegende brigade van NIOO-onderzoekers door keutels en poep gehaald
op zoek naar het virus. Een deel van al die monsters is inmiddels geanalyseerd door de
collega’s van het Erasmus Medisch Centrum. De samenwerking is goed. Twee smienten
waren positief, we wachten met spanning op de rest van de monsters. Het zal nog wel
even duren voordat we een volledig beeld hebben, en tot die tijd is het beter niet te
haastige conclusies te trekken, dat heb ik ondertussen wel geleerd. Schoenmaker hou je
bij je leest is een gezegde dat we deze dagen veel hebben gebezigd hier in Wageningen.
Waar virologen over vogeltrek praten en ecologen over virussen, gaan dingen makkelijk
verkeerd. We hebben elkaar nodig en in plaats van vliegen af te vangen moeten we kijken
waar we de samenwerking kunnen vinden. Die samenwerking kan tot veel moois leiden
en uiteindelijk bijdragen aan een genuanceerd beeld over de rol van wilde vogels bij
de verspreiding van hoog pathogene vogegriepvirussen. Op de Ringersdag zal er veel
worden gepraat over de rol van ringers bij het onderzoek naar de verspreiding van ziektes.
In deze dunne OHV vooral veel nieuws over bijzondere verplaatsingen van vogels, en een
hernieuwde oproep tot het meten van tarsusdiktes. In een volgend nummer ongetwijfeld
meer ruimte voor reflectie op de gebeurtenissen van nu, als het stof is neergedaald en we
de sporen kunnen duiden.
Henk van der Jeugd
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Wie vergiste zich, de karekiet of de
ringer?
Hans Schekkerman

I

n het vorige nummer van Op Het Vinkentouw bespraken Ubels en Van der Jeugd
(2014) een terugmelding van een kleine karekiet, geringd als eerstejaars in de Ooijse
Graaf op 21 augustus 2013 en geschoten nabij Qbah in Saoedi-Arabië op 17 mei
2014. In hun artikel signaleren zij dat een zo ver oostelijke terugmelding voor een WestEuropese kleine karekiet zeer uitzonderlijk is, aangezien die via ZW-Europa naar WestAfrika trekken. Ze bespreken de mogelijkheid dat het ging om een Kaspische (kleine)
karekiet Acrocephalus (scirpaceus) fuscus, een (onder)soort die vanaf Turkije oostwaarts
broedt en in Oost-Afrika overwintert. Ze noemen ook de mogelijkheid van een foutief
gedetermineerde bosrietzanger, maar serveren deze af met de stelling dat de ringers in
de Ooijse Graaf ‘bijna met zekerheid’ alle karekietachtigen correct op naam brengen.
Ik neem graag aan dat dat geldt voor het overgrote deel ervan, maar wil hier naar
voren brengen dat zelfs bij een heel klein aandeel fouten de waarschijnlijkheid dat de
terugmelding een bosrietzanger betrof aanzienlijk groter is dan de kans dat het een
Kaspische karekiet was, en ook groter dan de kans op een kleine karekiet.

De terugmelding past precies in wat bekend is over bosrietzangers (o.a. Cramp 1992).
Die trekken vanuit Europa in de nazomer eerst zuidoostwaarts naar het Midden-Oosten en
dan via Sudan en Ethiopië naar overwinteringsgebieden in Oost- en zuidelijk Afrika. In het
voorjaar volgen zij een nog oostelijker route terug via het Arabisch Schiereiland (o.a. talrijk
in Somalië, Yemen en Oman). Ze passeren Somalië tussen eind april en midden mei, en
de hoofdmoot arriveert in Nederland van half mei tot in begin juni. De terugmelding uit
Arabië valt daar net tussen in.
In tegenstelling hiermee is een zeer onwaarschijnlijk scenario nodig om een jonge Kaspische
karekiet eerst in Nederland terecht te laten komen en negen maanden later in SaoediArabië. Ten eerste zijn Kaspische karekieten in West-Europa ongetwijfeld zeldzaam. Hoe
zeldzaam is onduidelijk omdat ze erg lastig zijn te onderscheiden van kleine karekieten,
zelfs in de hand (Pearson et al. 2002), maar er waren tot recent nog geen zekere gevallen
bekend. Het zou dus om een dwaalgast gaan die, bijvoorbeeld door een defect aan zijn
innerlijke kompas, ver in de verkeerde richting is getrokken. Vervolgens zou die vogel de
weg terug moeten hebben gevonden naar de correcte trekroute van zijn (onder)soort,
ofwel in hetzelfde najaar terug door Europa, ofwel in het volgende voorjaar vanuit een
West-Afrikaanse winterplek. Beide opties conflicteren met wat we weten over de navigatie
van trekkende jonge zangvogels. Voor zover bekend gebruiken die kompasnavigatie
(‘vlieg gedurende een bepaalde tijd in een bepaalde richting’), en niet de doeloriëntatie
die nodig is om afdwalingen te corrigeren maar die ervaring vergt met het doelgebied
(Newton 2008; denk aan de beroemde spreeuwenproef van Perdeck).
Het ‘Kaspische’ scenario combineert dus twee onwaarschijnlijke gebeurtenissen, terwijl het
bosriet-zangerscenario alleen een determinatiefout vergt; nagenoeg alle bosrietzangers
trekken immers door Arabië. Hier komt nog bij dat de voorjaarstrek van Kaspische karekieten
door Arabië plaatsvindt tussen eind april en midden mei (Pearson et al. 2002), zodat een
terugmelding op 17 mei aan de late kant is, in plaats van midden in de doortrekperiode
zoals voor een bosrietzanger.
Een derde mogelijkheid is dat de teruggemelde vogel toch een ‘gewone’ kleine karekiet
was, die is verdwaald tot in Arabië. Ubels en van der Jeugd bestempelen dat terecht als
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onwaar¬schijnlijk, maar ook dat scenario combineert niet twee heel kleine kansen, en
lijkt daarom nog plausibeler dan een Kaspische karekiet. Hoe het zich verhoudt tot het
bosriet¬zanger¬scenario hangt er vooral van af welke kans groter is: dat een WestEuropese kleine karekiet zo ver naar het oosten afdwaalt, of dat een bosrietzanger bij
vangst wordt aangezien voor een kleine karekiet.
Er is nog een vierde mogelijkheid, namelijk dat de vogel een kleine karekiet was uit
een Midden- of Oost-Europese populatie. Deze trekken via het oostelijke Middellandse
Zeegebied naar Sudan en Noord-Centraal Afrika (Pearson et al. 2002, Zwarts et al.
2009). Zoals Ubels en Van der Jeugd al opmerkten ligt Saoedi-Arabië echter ook voor
deze populaties buiten de bekende trekverspreiding, en bovendien zou zo’n vogel dan
eerst naar het westen en vervolgens ver naar het oosten moeten zijn afgedwaald. Om deze
redenen worden in de Bijlage alleen de eerste drie scenario’s meer kwantitatief verkend.
Daaruit komt bosrietzanger naar voren als de meest plausibele optie.
Ubels en Van der Jeugd vermelden één eerdere terugmelding van een Nederlandse
kleine karekiet uit Arabië (Koeweit, 18 mei 1957). Ook over die melding is echter al eens
geopperd dat het een bosrietzanger betrof (van Orden 1962), hetgeen destijds ook niet
werd uitgesloten door de ringer J.A.F. Koridon, die veel ervaring had met rietvogels. Ook op
mijn eigen ringthuisbasis in Castricum heb ik lokale terugvangsten meegemaakt van kleine
karekieten of bosrietzangers die als de andere soort waren geringd. Het blijft mensenwerk
en op drukke dagen glipt er gewoon wel eens eentje tussendoor, qua determinatie of qua
administratie. Het is altijd goed dat in het achterhoofd te houden, en van het normale
patroon afwijkende terugmeldingen kritisch te bekijken.

Literatuur
Cramp, S. 1992. The birds of the Western Palearctic, Vol. 6. Oxford University Press, Oxford.
Newton I. 2008. The migration ecology of birds. Academic Press, London.
Van Orden, C. 1962. Een onwaarschijnlijke terugmelding van de Kleine Karekiet (Acrocephalus
scirpaceus). Limosa 35: 170.
Pearson D.J., Small B.J. & Kennerley P.R. 2002. Eurasian Reed Warbler: the characters and
variation associated with the Asian form fuscus.
Ubels B. & van der Jeugd H. 2014. Een oostelijke kleine karekiet in de Ooijse Graaf? Op het
Vinkentouw 130: 22-23.
Zwarts L., Bijlsma R.G., van der Kamp J. & Wymenga E. 2009. Living on the edge: wetlands and
birds in a changing Sahel. KNNV Publishing, Zeist.

Hans Schekkerman, Castricum, september 2014
hans.schekkerman@sovon.nl
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Bijlage: een kans benadering voor drie scenario’s
De kans dat een waargenomen gebeurtenis Y is teweeggebracht door een bepaalde
oorzaak X wordt beschreven door de ‘regel van Bayes’, genoemd naar de 18e-eeuwse
predikant en wiskundige Thomas Bayes:
p(X|Y) = p(Y|X) × p(X) × p(Y)
Hierin is:
p(X|Y) = de kans dat X waar is, gegeven de waarneming Y (het symbool ‘|’ betekent
‘gegeven dat’)
p(Y|X) = de kans dat Y optreedt als X waar is
p(X) = de overall (a priori) kans op X
p(Y) = de overall kans op Y, door welke oorzaak dan ook.

Bij toepassing op de hier besproken ringterugmelding zijn er twee relevante gebeurtenissen:
Y1 = de vogel is bij ringen gedetermineerd als Kleine karekiet (KK), en
Y2 = hij/zij heeft zich van Nederland naar Saoedi-Arabië (SA) verplaatst.
Omdat beide waar zijn is de kans op Y het product van de kansen op elk van de twee:
p(Y) = p(Y1) × p(Y2).

We veronderstellen drie mogelijke ‘oorzaken’ X voor deze waarnemingen: de vogel was
een kleine karekiet (KK), een Kaspische karekiet (KA), of een bosrietzanger (BR). Voor elk
van deze X geldt:
p(Y|X) = kans dat een X bij ringen wordt gedetermineerd als KK, en naar SA vliegt.
p(X) = de kans dat een willekeurige gevangen karekietachtige tot soort X behoort.
p(Y) = de kans dat een willekeurige gevangen karekietachtige wordt gedetermineerd als
KK, en naar SA vliegt. Dit is de som van de kansen p(Y|X) voor elk van de drie soorten, en
dus voor alle drie gelijk.

Nu moeten we de grootte van al deze deelkansen schatten. Dat kan natuurlijk niet
nauwkeurig; over de meeste is er (heel) weinig informatie. In die gevallen doe ik hier een
‘plausibele raming’, waarbij ik met beperk tot grootteordes (machten van 10%, meestal
1%, 0.1%, of 0.01%).
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term
p(Y1|BR)

p(Y1|KA)

p(Y1|KK)

p(Y2|BR)
p(Y2|KA)

p(Y2|KK)

p(BR)

p(KA)

p(KK)

omschrijving
fractie BR geringd als
KK

kans
0.01

motivatie
1 op 100 BR fout gedetermineerd, is
op meeste ringstations hooguit enkele
vogels per jaar.
fractie KaK geringd
0.99
KA lijken nog meer op BR dan KK; een
als KK
klein deel zal daarom als BR worden
gedetermineerd.
fractie KlK geringd als 0.999
Kans op foute determinatie bij KK
KK
kleiner dan bij BR omdat KK de
talrijkere, ‘default’ soort is.
fractie BR dat van NL 0.999
De normale trekroute van BR loopt via
naar SA vliegt
SA.
fractie KA dat van NL 0.001
Kans dat een naar NL verdwaalde
naar SA vliegt
1kj KA de weg terugvindt naar goede
trekroute is klein.
fractie KlK dat van NL 0.0001 Om in SA te komen moet KK de
naar SA vliegt
verkeerde kant op trekken, en wel heel
ver.
fractie BR onder
0.07
Totaal geringd in Ooijse Graaf in week
karekietachtigen
34, t/m 2014: 176 BR, 2257 KK (www.
trektellen.nl).
fractie KA onder
0.001
Onbekend hoe zeldzaam deze (onder)
karekietachtigen
soort is in NL; schatting lijkt me
optimistisch.
fractie KK onder
0.929
Alle overige vogels, dus 1–0.07–
karekietachtigen
0.001.

Als we deze kansen invullen in Bayes’ formule krijgen we de volgende kansen voor elk van
de drie soorten (laatste kolom, merk op dat ze optellen tot 1):
X

p(Y1|X)

Bosrietzanger
0.01
Kaspische karekiet 0.99
Kleine karekiet
0.999

p(Y2|X)

p(Y|X)

p(X)

0.999
0.001
0.0001

0.00999
0.00099
0.0000999

0.07
0.001
0.929

p(Y)

kans
p(X|Y)
0.000793 0.8817
0.000793 0.0012
0.000793 0.1170

De kans dat de teruggemelde vogel een bosrietzanger was is volgens deze berekening
700 maal groter dan de kans dat het een Kaspische karekiet was, en 7.5 maal zo groot
als de kans dat het een kleine karekiet betrof. Uiteraard zijn de hier gebruikte ‘plausibele
ramingen’ niet meer dan dat, en kunnen ze flink bezijden de werkelijkheid zijn. Dat de
kans op een bosrietzanger (veel) groter uitvalt dan die op een Kaspische karekiet blijft
echter vrijwel steeds overeind wanneer de verschillende deelkansen 10x zo groot of 10x
kleiner worden verondersteld. De kans verhouding tussen bosrietzanger en kleine karekiet
is hiervoor gevoeliger. Die hangt vooral af van de relatieve grootte van de kans dat een
bosrietzanger als kleine karekiet wordt gedetermineerd, ten opzichte van die dat een kleine
karekiet afdwaalt naar Saoedi-Arabië. Zo lang de eerste van die twee minstens 15-20
maal groter is komt bosrietzanger als waarschijnlijkste uit de bus.
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Noot redactie
Henk van der Jeugd
Hans Schekkerman maakt in zijn verhaal aannemelijk dat de opzienbarende terugmelding
van een kleine karekiet in Saoudi-Arabië dit voorjaar in feite kan berusten op een foutief
gedetermineerde bosrietzanger die het voor deze soort normale trekpatroon heeft gevolgd.
Ook het eerdere geval uit de jaren 50 kan op het eerste gezicht op deze manier verklaard
worden. Deze alternatieve verklaring wordt ook door Ubels en van der Jeugd (2014) in de
originele publicatie genoemd.
Er is echter één factor die ook dit scenario onwaarschijnlijk maakt en die door
Schekkerman over het hoofd wordt gezien: Er is tot nu toe nooit een in Nederland geringde
bosrietrietzanger teruggemeld uit het Midden-Oosten. De kans dat uitgerekend twee keer
een foutief als kleine karekiet gedetermineerde bosrietzanger wel wordt teruggemeld uit
die regio terwijl van de vele geringde bosrietzangers er niet één terugmelding is mag
gerust als heel klein worden ingeschat. Dat blijft deze beide gevallen intrigerend maken,
en het is dus niet zo eenvoudig om deze simpelweg te verklaren met determinatiefouten,
hoe voor de hand liggend dit op het eerste gezicht ook lijkt. Het is op dit moment moeilijk
om de (on)waarschijnlijkheid van de combinatie determinatiefout – terugmelding in het
Midden-Oosten cijfermatig te onderbouwen en te vergelijken met de rekenexercitie van
Schekkerman, maar we hopen dat in een volgende bijdrage te doen. Waarom er geen
terugmeldingen van Nederlandse bosrietzangers uit het Midden-Oosten zijn is trouwens
een raadsel; er zijn namelijk wel dergelijke terugmeldingen van bosrietzangers uit andere
West-Europese landen. Zo zijn er vier Belgische, één Zweedse, één Duitse en één Russische
(omgeving Petersburg) bosrietzangers teruggemeld uit Saoudi-Arabië, een Belgische in
Libanon, een Duitse in Egypte, een Zwitserse in Iran, en een Hongaarse in Israel. Andersom
is een bosrietzanger die in Oman werd geringd teruggemeld in Estland (met dank aan
Petr Prochazka voor deze deels ongepubliceerde waarnemingen). Misschien gewoon een
kwestie van pech?
Hoe intrigerend het ook allemaal is, de waarheid omtrent de beide waarnemingen zullen
we waarschijnlijk nooit meer achterhalen, maar het blijft leuk en nuttig om hierover te
speculeren. En het toont eens te meer hoe belangrijk een correcte determinatie (voor zover
mogelijk) en goede documentatie van deze lastige vogels zijn.
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Losjes of te strak?
Peter van Zwol
In mijn opleiding tot ringer, nu al weer vele jaren geleden, werd mij de stelregel voorgehouden
dat als er op de ringmatenlijst 2 maten stonden voor een vogelsoort, in principe de grootste
maat moest worden genomen. Door de jaren heen is die stelregel door eigen ervaring
en door uitwisseling hierover met collega-ringers ter discussie gekomen. Voor een aantal
soorten hanteer ik nu zeker de aangegeven kleine maat. Dit om te voorkomen dat een
vogel uitvliegt met een zwabberend sieraad om de poot.
Zijn echter de voorgeschreven maten (nog) wel juist voor alle vogelsoorten? Zouden een
aantal soorten er bij gebaat zijn als er nog een paar tussenmaten bij de ringen zouden
komen? Moeten een aantal aangegeven maten niet worden herzien? Dit speelt bij een
heleboel ringers door het hoofd. Het is dan ook zeker een belangrijk punt bij ons werk
om hier aandacht voor te hebben. Wij voorzien vogels voor de rest van hun leven van een
ring. Dan mag zeker wel worden verwacht dat dit goed gebeurt zonder mogelijke nadelige
gevolgen. Zoals we vele zaken alleen goed kunnen onderbouwen: door meten komen we
dat te weten!
En door daarna die gegevens met elkaar te delen! Henk Lichtenbeld is op eigen initiatief
nu al een paar jaren bezig om maten te verzamelen van de tarsusdikte van verschillende
opgegeven vogelsoorten. Met die informatie wil hij in kaart brengen waar eventuele
pijnpunten liggen. Diverse malen heeft hij al gevraagd voor input van ringers. Tot zijn
teleurstelling krijgt hij echter hierop weinig response. Ook niet van mij. Ik heb er wel een
aantal. Want het nemen van die maat is niet moeilijk. Zeker niet als je het even niet druk
hebt met grote aantallen vogels. Maar ja, je moet dat weer in een lijstje zetten en opsturen
en dat schiet er bij drukte weer bij in.
Ondertussen zwabberen ringen om poten of zitten te strak om de toch dikkere pootjes. Ik
ga nu meteen dat lijstje even maken en opsturen! Wie volgt?
Stuur je lijst naar: h.s.lichtenbeld@tele2.nl
Peter van Zwol, Zeewolde
peterfvanzwol@gmail.com
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RASechte Wieringer tureluur viert
jubileum in Engeland
Wim Tijsen
Donderdag 6 november 2014 werd een door mij gekleurringde tureluur (C73) voor het
10e achtereenvolgende jaar op haar vaste overwinteringsplek gemeld bij het dorpje
Topsham, aan de monding van de rivier de Exe in Zuidwest Engeland. Deze vogel is in
2004 uit het ei gekropen, pal naast de ijsbaan van Westerland, op het bedrijf van Jan en
Corrie Mulder, in mijn hoofdonderzoeksgebied de Normerpolder in het kader van mijn
RAS-project. Sindsdien broedt ze ook steeds, grofweg 400 meter van de geboorteplek
en is het een heel succesvolle vogel, die dikwijls jongen vliegvlug weet te krijgen. Hoewel
ze daarbij inmiddels al vier kerels heeft ‘versleten’… Het is de laatst vertrekkende vogel
uit mijn onderzoeksgebied, en ze brengt de nazomer en begin v/d herfst steevast door in
natuurgebied ‘De Balgzandpolder’ in beheer bij landschap Noord-Holland. Het is ook de
noordelijkst overwinterende tureluur uit mijn onderzoek, want de meesten overwinteren in
Portugal, Spanje en Afrika tot aan Guinee-Bissau. Het is dan ook niet verwonderlijk dat
C73 meestal als eerste weer terug is in het voorjaar. Saillant detail is dat ze een kind is van
‘de weduwe van ouwe Bil’, die gepaard was met de op één na oudste tureluur van Europa,
en die bijna 20 jaar werd.
Het zit dus een beetje in de genen. Hopelijk weet ze Wieringen dit voorjaar weer te vinden!
Wim Tijsen, Poelweg 12, 1778 KB Westerland.
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Nieuwsbrief Ringersvereniging 2014-3

Website Ringersvereniging gesloten
De website van de Ringersvereniging (RV) werd slechts beperkt gebruikt. Ook waren, zeker
voor een kleine organisatie als de RV, relatief hoge kosten aan de site verbonden. Het
bestuur heeft daarom besloten de website te sluiten. Dit besluit is inmiddels geeffectueerd.
De uitkomsten van de afgelopen zomer onder de leden van de RV gehouden enquête
ondersteunen deze beslissing. Er is nu overleg gaande over samenwerking met de website
van het VT. Daaraan zijn beleidsmatige en juridische aspecten verbonden waarover het
gesprek met VT/NIOO nog gaande is.

Laatste ontwikkelingen nieuwe Wet Natuur
Voor de RV zit de problematiek in het concept van de nieuwe Wet Natuur vooral in de
voorgenomen decentralisatie van de vergunningverlening onder de Wet Natuur naar de
provincies. Het bestuur van de RV heeft in een eerder stadium al aan het ministerie van EZ
aangegeven dat wij de huidige regeling via VT/NIOO om diverse redenen gehandhaafd
willen blijven zien (zie Nieuwsbrief 2014-2).
In het proces voor de aanvaarding van een nieuwe Wet Natuur door de Tweede en Eerste
Kamer is onlangs een nieuwe stap gezet: op 25 september werd een korte hoorzitting
van de Tweede Kamer Commissie voor Economische Zaken gehouden. Daarbij werd een
beperkte groep vertegenwoordigers vanuit bedrijfsleven, terreinbeheer, natuurbescherming
en juridische wereld gehoord. VT, NIOO en RV waren hiervoor niet uitgenodigd. Het
bestuur van de RV heeft daarom een van de vertegenwoordigers van de natuurbescherming
en een van de juristen haar standpunt rond de nieuwe Wet Natuur ten aanzien van het
vergunningenbeleid kenbaar gemaakt, met het verzoek dit standpunt zo nodig in te
brengen. Uiteindelijk bleek ons onderwerp in de hoorzitting niet aan de orde geweest te
zijn. Afhankelijk van het volledige verslag beoordeelt het bestuur of er vanuit het bestuur
nog verdere stappen richting politiek nodig zijn.

Eerste stappen Nederlandstalige determinatiegids voor ringers
Uit de afgelopen zomer onder de leden gehouden enquête bleek een flinke behoefte aan
een nieuwe, up-to-date en Nederlandstalige handkenmerkengids voor ringers. Vorig jaar
is een Franstalige gids verschenen die werd samengesteld door de Belgische ringer Laurent
Demongin. Het bestuur is van mening dat dit een goede en gedetailleerde gids is die
prima kan dienen als uitgangspunt voor een nieuwe Nederlandstalige gids. Een aardige
bijkomstigheid is het feit dat onze voorzitter een concept van deze gids drie jaar lang bij zijn
ringwerk in Frankrijk heeft gebruikt en bijzonder tevreden is over de gebruiksmogelijkheden.
Inmiddels heeft het bestuur contact gezocht met de auteur om de mogelijkheden voor en
voorwaarden van een Nederlandse vertaling te bespreken. Ook is er inmiddels contact
met onze Vlaamse collega’s om te bezien of een vertaling samen met hen kan worden
uitgevoerd. Beide hebben inmiddels positief geantwoord. Er wordt overigens uitdrukkelijk
gedacht aan het toevoegen van voor Nederland belangrijke handsoorten, en het zo nodig
aanpassen van teksten aan de laatste kennis. Dit wordt binnenkort verder door het bestuur
uitgewerkt.
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Wat betreft beschikbare financiën en subsidies zijn de vooruitzichten helaas minder
rooskleurig. Wij doen daarom graag een beroep op onze leden om op vrijwillige basis
een bijdrage aan de vertaling en de bewerking te leveren. Leden die de Franse taal goed
machtig zijn, voor ontbrekende soorten teksten willen schrijven, of nieuwe informatie aan
bestaande teksten willen toevoegen kunnen zich daarvoor melden bij de voorzitter van de
RV, Gerard Boere, via gcboere@planet.nl.

Meerjarenvisie Vogeltrekstation
Het bestuur heeft recent de tweede versie van de Meerjarenvisie voor het Vogeltrekstation
ontvangen. Wat het bestuur betreft staan in deze versie nog steeds een aantal zaken
aangaande de ringactiviteiten van onze leden (en de overige ringers) die onderbelicht,
onduidelijk of ongewenst zijn. Het gaat dan om onderwerpen als inschakeling van vrijwillige
ringers bij nieuwe projecten, positie van het reguliere ringwerk op de lange termijn,
opleiding en certificering van ringers, en de beperking van de ringvergunningverlening
tot projecten. Ook de rol van de RV is in de visie onderbelicht, vooral waar het gaat
om concrete activiteiten en verantwoordelijkheden. Daarnaast blijft de financiële positie
van het VT en het momenteel weer ontbreken van een projectmedewerker op het VT het
bestuur grote zorgen baren. De voorzitter brengt al deze zorgen in het eerstvolgende MToverleg van het VT/NIOO in.

Lid worden?
Met meer leden staan wij sterker om de continuïteit van uw ringwerkzaamheden te waarborgen
en de ringerij in Nederland te verbeteren. U kunt eenvoudig lid worden door €10,00 over
te maken op bankrekening NL13 INGB 0002 8671 06 te Almere, onder vermelding
van naam, e-mailadres en ringers- of assistentringersnummer.
Contributie 2014 nog niet betaald? Doe dit dan snel op bovengenoemd
bankrekeningnummer.
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Nieuwsbrief Ringersvereniging 2014-4

Vogelgriep 2014
De huidige uitbraak van de vogelgriep H5N8 houdt inmiddels ook het bestuur van de
Ringersvereniging druk bezig. Inmiddels is met verschillende leden over het vangverbod
gecorrespondeerd. Het leek ons goed in deze extra Nieuwsbrief alle leden op de hoogte
te stellen van de onze activiteiten in het kader van de uitbraak van vogelgriep en het ten
gevolge daarvan verbieden van het vangen (en ringen) van vogels.

Activiteiten tot nu toe
Vanaf vorige week dinsdag, toen het bestuur in Wageningen overleg had met het VT over
de Meerjarenvisie (met daarin toch al een stevig element van onderzoek en monitoring
aan dierziekten en hun verspreiding), is het bestuur nauw betrokken bij de door VT/NIOO
ondernomen activiteiten en besluitvorming daaromtrent.
Zo was er overleg met het VT over het persbericht dat het NIOO vorige week heeft
doen uitgaan en over de juridische aspecten van de eerste tijdelijke regelingen en het
vangverbod.
Daarnaast is het bestuur betrokken bij de formulering van onderzoek dat op dit moment
door het VT wordt opgesteld. Het gaat dan om nieuw en noodzakelijk onderzoek naar de
link tussen trekvogels en vogelgriep en de trekroutes vanuit Centraal Azië naar ons land.
Ook steunt het bestuur het VT in haar pogingen de discussie over trekvogels als de
veroorzakers van vogelgriep te nuanceren. De wijze waarop bijvoorbeeld de Kleine Zwaan
negatief in het nieuws is gekomen is een triest voorbeeld van veel te snelle en vrijwel zeker
onjuiste conclusies door derden.
Dat werkt nu al door in het onderzoek van Bart Nolet (NIOO) aan deze soort omdat
verblijfplaatsen van de Kleine Zwaan sinds kort door onverlaten worden verstoord!
Voorts heeft het bestuur ook zelf contact gehad met juristen van EZ. Zij verwezen ons naar
de staf van de NVWA waarmee vervolgens contact is gezocht. De NVWA heeft echter
nog niet gereageerd op onze vragen over het stopzetten van het vangen van vogels en
daarmee van ons ringwerk.

Is het vangverbod terecht?
Het bestuur is van mening dat de beslissingen van het VT om het vangen en ringen van
vogels te verbieden terecht waren en zijn, ook die voor de komende drie weken. De
verwijzingen in de tijdelijke regelingen (de laatste is de Regeling van 23 november 2014,
no: WJZ/14191875 met de vier regio’s) naar Art. 75 van de flora en faunawet, waarin
onder andere ontheffingen voor het vangen worden verleend voor wetenschappelijk
onderzoek, zijn op geen andere manier te interpreteren. Voor de drie besmette gebieden
Hekendorp, Ter Aar en Kamperveen zijn daarnaast ook nog aparte, striktere regelingen
van kracht.
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Verdere berichtgeving
Wij sturen de leden opnieuw bericht zodra er ontwikkelingen zijn die voor onze leden van
belang zijn. Houdt u zelf ook de websites van het Vogeltrekstation (www.vogeltrekstation.
nl) en bijvoorbeeld die van de rijksoverheid (http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
vogelgriep) in de gaten!
Op het programma van de aanstaande Ringersdag op 13 december a.s. wordt bovendien
door het VT momenteel ruimte gemaakt om u over de laatste ontwikkelingen op de hoogte
te brengen. Komt dus allen (opgave via http://www.vogeltrekstation.nl/formulieren/
aanmelden-ringersdag-2014).

Algemene Ledenvergadering 2014
Voorafgaande aan de Ringersdag van 13 december a.s. wordt zoals gebruikelijk van 1011 uur de Algemene Ledenvergadering van de Ringersvereniging gehouden. De officiële
uitnodiging en het programma hiervoor wordt u in de loop van deze week toegezonden.
Uw aanwezigheid wordt als vanzelfsprekend bijzonder op prijs gesteld!
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Terugmelding waterrietzanger uit
broedgebied in Polen

Erik Kleyheeg,
Cor Oskam

Begin augustus 2014 verschenen via Klaas van Dijk foto’s op Facebook van een geringde
waterrietzanger. Deze foto’s waren op 25 juli gemaakt door de Poolse vogelfotograaf
Jarosław Solarczyk in het Biebrza Basin in Polen. De fotograaf deed er twee uur over om de
ring uit alle hoeken te fotograferen en uiteindelijk bleek het een ring van de Nederlandse
ringcentrale te zijn. Na enig puzzelen kwam ook het juiste nummer naar boven: de vogel
was op 8 augustus 2010 geringd als >1kj waterrietzanger in de 1e Kroonspolder op
Vlieland door Cor Oskam van Vogelringstation Nebularia. Erg leuk natuurlijk, maar hoe
bijzonder het werkelijk was, begrepen we pas toen Henk van de Jeugd ons berichtte dat
het de eerste terugmelding
was van een in Nederland
geringde waterrietzanger in
het broedgebied!

De vogel, gemeld als man,
was op het moment van
de terugmelding minimaal
vijf jaar oud en heeft dus
waarschijnlijk een aantal
broedseizoenen
kunnen
bijdragen aan de kwetsbare
populatie van de soort, die
wereldwijd op maximaal
48.000 individuen wordt
geschat. Waterrietzangers Foto 1. De waterrietzanger als broedvogel in Polen.
overwinteren in West-Afrika Jaroslaw Solarczyk
(voornamelijk langs de
Senegal Rivier) en het is
bekend dat veel vogels eerst een westelijke route volgen en bij de Atlantische kust afbuigen
naar het zuiden. Deze terugmelding laat zien dat noordelijke (Poolse) broedvogels blijkbaar
erg noordelijk terecht kunnen komen tijdens de najaarstrek en het zou interessant zijn
om te weten of zuidelijker broedende vogels (Oekraïne) een meer zuidelijke trekroute
volgen. Laten we hopen
dat ringonderzoek de
komende jaren antwoord
kan geven op dit soort
vragen en dat dat op
termijn kan bijdragen aan
een betere bescherming
van de soort.

Foto 2. De waterrietzanger op het moment van ringen op
Vlieland.
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Terugmeldingen

Rosse grutto, Limosa laponica, Helgoland 6326962
Deze rosse grutto werd op 14 augustus 1987 gevangen op het wad ten noorden van
het schiereiland Eiderstedt in de Duitse Waddenzee. De vogel was een man en op dat
moment na eerste kalenderjaar. Op 25 augustus 2014, dat wil zeggen ruim 27 jaar later,
werd de vogel teruggevangen op het wad net ten zuiden van Schiermonnikoog door de
steltloperringers van VRS Calidris. Hij moet toen minstens 28 jaar oud geweest zijn. Er
worden wel vaker oude rosse grutto’s gevangen. In Nederland zijn er 31 rosse grutto’s
geringd of teruggevangen die tenminste 15 jaar oud werden. Vijf daarvan werden zelfs
ouder dan 20 jaar, met bijna 26 jaar tot nu toe als record. Daar gaar deze vogel nog ruim
overheen en is nu dus de alleroudste. De oudst bekende rosse grutto volgens de beroemde
lijst van Staav is geringd in Engeland en werd ruim 31 jaar oud. Maar misschien was deze
vogel nog wel veel ouder...
Met dank aan Symen Deuzeman

Boerenzwaluw, Hirundo rustica, San Sebastian 1Y.20802
Deze boerenzwaluw werd geringd als na eerste kalenderjaar man op 8 mei 2014 te
Gautegiz Arteaga in Bizkaia, Spanje. De vogel was toen nog op reis naar noordelijker
streken. Wie vermoedt dat zo’n late doorkomst in Spanje nooit een Nederlandse broedvogel
kan betreffen heeft het mis; op 22 juli 2017 werd dezelfde vogel gevangen in een schuur
vol boerenzwaluwnesten aan de Stikkenpolderweg ten noorden van Kampen. Een mooie
terugmelding!
Met dank aan Symen Deuzeman

Bosrietzanger, Acrocephalus palustris, Arnhem AU.11625
Deze bosrietzanger werd op 2 augustus 2013 geringd in, hoe kan het ook anders, de
Ooijse Graaf nabij Nijmegen. Negen dagen later al werd hij teruggemeld in Verd, Vrhnika
in Slovenië op 893 kilometer van de ringplaats. Hoewel we weten dat bosrietzangers
vanuit Nederland een zuidoostelijke trekroute moeten volgen om uiteindelijk in Oost
Afrika te overwinteren, zijn terugmeldingen langs die route extreem zeldzaam. Elders in
dit nummer van Op het Vinkentouw werd geschreven over oostelijke terugmeldingen van
vermeende kleine karekieten en werd geconstateerd dat terugmeldingen van Nederlandse
bosrietzangers uit het Midden Oosten, waar ze toch langs moeten komen, zelfs geheel
afwezig zijn. Hoewel deze vogel niet uit het Midden Oosten werd teruggemeld, is ook deze
locatie een zeldzaamheid: het is pas de derde bosrietzanger van de Balkan. Overigens
zijn er ook drie terugmeldingen van Nederlandse bosrietzangers uit de Ngulia lodge in
Kenia. Daar komt meer dan 90% van alle terugmeldingen van in West Europa geringde
bosrietzangers vandaan!
Met dank aan Frank Majoor
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Rietzanger, Acrocephalus schoenobaenus, Arnhem AX.52783
Rietzangers volgen, in tegenstelling tot bosrietzangers, een zuidwestelijke trekroute naar de
Sahelzone van West Afrika waar ze overwinteren en worden veel vaker langs die westelijke
route teruggemeld dan bosrietzangers langs de oostelijke. Maar ook van de rietzangers
zijn terugmeldingen uit het overwinteringsgebied zeldzaam. Bert Winters was dan ook
bijzonder verrast toen hij een terugmeldbericht in GRIEL opende van een rietzanger die
hij op 15 juli 2013 had geringd in Wieringerwerf en die bleek te zijn gecontroleerd door
een ringer op 9 januari 2014 in het Djoudj Nationaal Park in Senegal, een slordige
viereneenhalfduizend kilometer verderop!
Met dank aan Bert Winters
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Mededelingen van het Vogeltrekstation

Voortgang ‘verbouwing’ GRIEL
De laatste versie van GRIEL is al weer sinds april 2014 online. Nadat aanvankelijk veel
mensen niet begrepen dat ze de nieuwe groene balk die verschijnt na het opslaan van een
ringgegeven of terugmelding moesten wegdrukken alvorens te kunnen verdergaan (en een
enkeling weet het nog steeds niet), is het aantal klachten over GRIEL zeer gering. Dat wil
niet zeggen dat we tevreden zijn. Achter de schermen gaat de broodnodige ‘verbouwing’
van GRIEL gewoon door. Dat gebeurt nu geheel in eigen beheer, met een hoofdrol voor
Murad Maas, en af en toe nog met steun van ontwikkelaar Teus van Arkel.
We dachten dit najaar een nieuwe versie klaar te hebben waarin het downloaden van
gegevens, inclusief biometrie, sterk verbeterd was. Maar gaandeweg kregen we in de
gaten dat ook de invoerschermen gelijk aangepakt moesten worden om alles goed te
laten werken. Daarom wordt nu ook die grote klus aangepakt. Dat vergt echter wat meer
tijd (naast het ‘gewone’ werk van Murad, dat natuurlijk ook doorloopt), maar er wordt
goede vooruitgang geboekt. Het is moeilijk een datum te noemen waarop de nieuwe
release gereed zal zijn, maar we hopen dat dat ergens komend voorjaar zal zijn. Tot die tijd
moeten jullie het nog even met de huidige versie doen. Die heeft zijn tekortkomingen, en
die zijn bekend. Zo werkt de ‘toon soortkaartmodule’ momenteel niet en zijn er problemen
met de aanmaak van conflictberichten, maar dat zijn geen punten die de invoer van
gegevens in de weg hoeven te staan. We vragen jullie daarom nog even wat geduld te
hebben tot de nieuwe versie gereed is en we weer een flinke stap verder zullen zijn in de
verbouwing.

Jaarlijkse verlenging ringmachtiging
Op 28 februari 2015 loopt uw huidige ringmachtiging of assistent-ringerverklaring af.
Vraagt u tijdig verlenging aan door het online formulier op de website van Vogeltrekstation
geheel in te vullen en te verzenden. Dat voorkomt teleurstelling en vertraging bij de verzending van uw nieuwe machtiging. Lezers zonder email of internet die deze OHV per post ontvangen kunnen het bijgevoegde formulier invullen en opsturen.
In het formulier worden u enkele vragen gesteld over dierproeven. Het ringen van vogels
is geen dierproef. Sommige handelingen, zoals het nemen van een bloedmonster, een
cloaca- of keelswab, het trekken van een veer, of het aanbrengen van een zender kunnen
echter wel een dierproef zijn. Om deze handelingen te mogen verrichten dient u bevoegd te
zijn, en de handelingen moeten binnen een goedgekeurd onderzoeksplan vallen. We stellen
u daar enkele vragen over. Het is belangrijk dat u deze beantwoordt.
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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/informatie-voor-ringers/agenda-certificeringsbijeenkomsten) van
dergelijke bijeenkomsten staat op onze website, evenals de volledige tekst van het certificeringssysteem.
Aanmelden kan via het webformulier of direct vanuit de agenda op de voorpagina van de website. Op de
website kunt u met behulp van uw ringersnummer ook nazien wanneer u voor het laatst een bijeenkomst
hebt bijgewoond. Op uw ringvergunning 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-onderzoeksinstelling 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 1 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). Bij het novembernummer
van Op het Vinkentouw zit een formulier waarop u uw handtekening kunt zetten en terugsturen: ‘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. U kunt
ook het webformulier invullen op onze website. Hebben wij, om wat voor reden dan ook, uw aanvraags
voor een nieuwe vergunning niet ontvangen dan kan dat tot 1 juli worden rechtgezet. Na 1 juli wordt uw
ringvergunning beeindigd. U kunt opnieuw een aanvraag indienen, die wordt dan beoordeeld volgens de
dan geldende normen.

Bestellen van ringen
Normaal gesproken worden bestellingen in onze webwinkel elke week afgehandeld en verstuurd, soms
vaker. Het kan echter voorkomen dat door grote drukte 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. Bestellingen buiten de webwinkel worden niet langer geaccepteerd. We
verzoeken u zoveel mogelijk te betalen met IDEAL.

Klachten over verzoeken opsturen van ringgegevens
Regelmatig krijgen we klachten van de ringers over het feit dat er veel verzoeken om ringgegevens (‘navragen’)
bij uw berichten in GRIEL staan. 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. Heeft u nog geen toegang tot GRIEL en wilt u graag ringgegevens
invoeren, meld het ons en u kunt aan de slag.
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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