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Voorwoord
Jan Staal
De nieuwe ringmachtigingen zijn weer binnen. Het voorjaar breekt langzaam aan. De
vogels laten zich weer horen. Het begint weer extra te kriebelen.
De projecten gaan weer starten en nieuwe zullen aanvangen. Hoe je zelf iets extra’s kan
doen om te proberen je kennis te vergroten, blijkt uit een leuke bijdrage van Wender Bil
en Niels de Haan over het individueel herkenbaar maken van boerenzwaluwen, wat je op
afstand kunt waarnemen.
Elke ringer zou eigenlijk minimaal aan één VT-project dienen deel te nemen en kan
daarnaast voor de motivatie (als dat al nodig is) ‘vrij’ ringen. Henk van der Jeugd schrijft
hierover in een bijdrage ‘Ringers en ringwerk: waar staan we en waar willen we naartoe?’
Andri Binsbergen was een ringer van Texel. Ik kende Andri al vanaf de voorbije jaren 70.
Vanuit verschillende hoedanigheden voerde ik met hem - als verantwoordelijk ambtenaar
– vaak overleg over de Vogelwet 1936 op (in het begin) het departement van CRM. Met
Andri was er nooit onduidelijkheid ergens over. Beiden vonden wij het prettig om met
elkaar te vergaderen. Vanaf die tijd sprak ik Andri regelmatig. Op de landelijke Sovondag
op 29 november jl. kwam Andri bij de VT-stand om nog wat bij te praten. Wij hadden het
toen over zijn conditie/hardlopen enz. en dat hij wat stappen terug wilde doen. Verbijsterd
vernam ik het bericht dat hij begin januari was overleden. Gerard Boere doet hem recht
in een In Memoriam.
Om ons werk zo goed mogelijk te (kunnen) doen, reiken Henri Bouwmeester en Peter van
Zwol wat (determinatie)materiaal aan, in de rubriek ‘Uit het Ringersnet gehaald’.
Waar een terugmelding van een kleine karekiet uit Arabiӫ (2014, OHV 130: 22-23) al
niet toe kan leiden. Over de mogelijkheid hiervan gaat Hans Schekkerman - na zijn reactie
in OHV 131: 5-8 en opmerkingen van Henk van der Jeugd – in een kansberekening nog
eens in.
Ik hoop dat u het weer een lezenswaardig exemplaar van OHV vindt, waarbij ik extra
aandacht wil vragen voor de bijdrage ‘Ringers en ringwerk’.
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Een evaluatie van twee nieuwe methoden
voor het individueel markeren van
boerenzwaluwen Hirundo rustica

Wender Bil,
Niels de Haan

V

oor het vergroten van de individuele herkenbaarheid van in het wild levende
vogels wordt veelal gebruik gemaakt van markeringen. Met name in studies naar
gedrag, populatiebiologie en fysiologie is deze individuele herkenbaarheid van
belang (Boitani & Fuller 2000). Veel toegepaste merktekens bij vogels zijn kleurringen,
halsbanden, wingtags en kleurmarkeringen (Marion & Shamis 1977; Calvo & Furness
1992; Boitani & Fuller 2000). Voor welke methode gekozen wordt, is afhankelijk van
het gemak waarmee deze kan worden aangebracht en afgelezen. Daarnaast mag de
gebruikte methode geen directe invloed hebben op het gedrag en de gezondheid van
de vogel, aangezien dit de representativiteit van de verzamelde gegevens beïnvloedt
(Boitani & Fuller 2000).

Bij het verkrijgen van broedbiologische gegevens van boerenzwaluwen Hirundo rustica is
het van belang de individuele vogels aan nesten te koppelen. Tot dusver is bij studies naar
boerenzwaluwen voor dit doel onder andere gebruik gemaakt van kleurringen (Crook &
Shields 1987; Kose et al. 1999; Saino et al. 1999; Saino et al. 2012). Het gebruik van
deze methode heeft echter een aantal nadelen. Door de korte tarsus van de boerenzwaluw
zijn kleurringen moeilijk zichtbaar. In combinatie met de meestal donkere omstandigheden
op de broedplaatsen in boerenschuren maakt dit het aflezen van kleurringen een tot lastige
opgave. Een andere methode die daarom veelal in combinatie met kleurringen wordt
toegepast, is het kleuren van borst- en buikveren (Møller 1988; Saino et al. 1999; Galeotti
et al. 2001; Saino et al. 2012). Deze markeringen zijn echter lastig zichtbaar, aangezien
de vogel veelal met de borstzijde naar de nestkom gericht is. Bovendien is deze methode
ook moeilijk toepasbaar onder donkere omstandigheden.
Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van een makkelijk toepasbare, nietpermanente methode waarmee Boerenzwaluwen voor korte tijd herkenbaar zijn.

Methode en onderzoeksgebied
Het onderzoek vond plaats in vier kolonies van de boerenzwaluw in Langezwaag en Hemrik
(Friesland). De broedvogels worden hier jaarlijks gevangen met behulp van mistnetten,
welke in de vliegroute van de zwaluwen geplaatst worden. De vangsessies vinden plaats
in de ochtend, wanneer alle overnachtende zwaluwen nog in de stal aanwezig zijn. Over
het algemeen gaat het hierbij om broedvogels uit de betreffende kolonie. Er worden echter
ook af en toe zwaluwen aangetroffen die niet broedactief zijn. Later in het seizoen gaat het
hierbij vaak om eerstejaars vogels. Ook komt het voor dat een deel van de broedvogels
buiten de broedstal overnacht. Dit blijkt veelal het geval wanneer de meeste paartjes eieren
hebben. Daarom wordt voor het vangen een moment uitgezocht waarop het grootste deel
van de paartjes jongen heeft. Vanwege het feit dat de meeste paartjes twee legsels per
seizoen produceren, wordt tweemaal per locatie gevangen. De gevangen vogels worden
standaard van een aluminium pootring voorzien. Daarnaast wordt de vleugel en de staart
opgemeten tot op hele millimeters nauwkeurig. Van de staart wordt zowel de gehele lengte
als de vork genoteerd. Dit laatste wordt gedaan door de afstand van de top van de
buitenste staartpen (R.6) tot de top van R.5 en de binnenste staartpen (R.1) te nemen (De
Jong 2013). Het geslacht wordt vervolgens bepaald op basis van cloaca, bovenstaande
morfologische kenmerken en de aanwezigheid van een broedvlek.

5

Op het Vinkentouw Nr. 132 april 2015
Om het broedsucces vast te stellen worden
wekelijks alle nesten op de broedlocaties
gecontroleerd. Ieder nest dat eieren bevat
krijgt een nummer. Wanneer de jongen in
de leeftijd tussen de 7 en 16 dagen zijn,
worden ook deze van een ring voorzien. Na
uitvliegen van de jongen wordt vervolgens
nog een controle gedaan of daadwerkelijk
alle jongen zijn uitgevlogen.
Voor het individueel markeren van de
volwassen vogels is een tweetal methoden
toegepast. De eerste methode bestond uit
het aanbrengen van een ronde sticker op de
rug van de vogel (Figuur 1). Hiervoor zijn
twee types stickers gebruikt van 8 en 12 mm.
Voor de variatie werd experimenteel gebruik
gemaakt van combinaties van kleuren,
letters en cijfers. De andere methode die
is toegepast, bestond uit het aanbrengen
van een streepjesmarkering op de buitenste
staartpennen (Figuur 1). Hiervoor werd
gebruik gemaakt van witte correctievloeistof.
Deze correctievloeistof werd na aanbrengen
volledig gedroogd alvorens de vogel werd
Figuur 1. Boerenzwaluw met zowel stickerlosgelaten. Bij ieder vogel is een unieke
als staartmarkering.
combinatie variërend van 0 tot 6 streepjes
op de buitenste staartpennen aangebracht.
Tevens werden met markeerstiften kleuren op de (gedroogde) correctievloeistof
aangebracht. Bij de mannetjes werden meer streepjes op de staartpennen aangebracht
dan bij vrouwtjes, omdat deze veelal langere staarten hebben.

Sticker
Staartmarkering

n
18
42

Mannen
nt
0
26

T(%)
0
62

n
15
42

Vrouwen
nt
2
29

T(%)
13
69

Tabel 1. Aantal gemerkte boerenzwaluwen en het aantal dat werd teruggezien voor
beide toegepaste methodes. n= aantal gemarkeerde vogels, nt= aantal vogels dat werd
teruggezien, T=percentage vogels dat werd teruggezien.
Het waarnemen van gemarkeerde vogels bij de nesten vond zowel fysiek als door middel
van camera’s plaats. De gebruikte camera’s betreffen een Full HD Dashboardcamera en
een HD Action Cam, welke binnen twee meter op gelijke hoogte met het nest werden
geplaatst. Daarnaast werd gebruik gemaakt van een Panasonic NV-GS80 digitale camera,
welke met behulp van een statief op de grond nabij het nest werd geplaatst. Bij het
fysiek waarnemen werd een beschutte plek binnen de stal opgezocht met zicht op een of
meerdere nesten. Bij het observeren werd gebruik gemaakt van een 8×42 verrekijker. De
tijd waarbinnen geobserveerd werd, varieerde van een uur tot twee weken na aanbrengen
van de merktekens.
Voor het bepalen van de effectiviteit van beide methodes is beoordeeld hoe gemakkelijk
deze in de praktijk te herkennen zijn, en voor hoelang. Daarnaast is gekeken of er effecten
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Mannen

Vrouwen

30
Slijtage staart (mm/dag)

meetbaar zijn bij de vogels
in kwestie, door de gemeten
variabelen te vergelijken met
gegevens van ongecodeerde
vogels. Deze controlegroep
bestaat uit vogels die gedurende
de jaren 2009 tot en met 2013
op diverse locaties in ZuidoostFriesland werden gevangen.
Voor de statistische analyse
werd gebruik gemaakt van een
ongepaarde t-toets.

Resultaten
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In totaal zijn bij de eerste
Aantal markeringen (#)
vangronde
op
twee
broedlocaties
33
vogels Figuur 2. Relatie tussen het aantal markeringen op de
van
een
stickermarkering buitenste staartpennen en de waargenomen slijtage.
voorzien (tabel 1). Dit betroffen Gevulde punten en doorlopende lijn hebben betrekking
respectievelijk 18 mannelijke op mannetjes (R2=0,1497; N=16), en open punten
en 15 vrouwelijke vogels. Deze en stippellijn op vrouwtjes (R2=0,0077; N=12).
markering bleek voor maar zeer
korte tijd zichtbaar; al binnen een uur na aanbrengen bleek het grootste deel van de
vogels zich ontdaan te hebben van de markering. Bij het aflezen van vogels op de nesten
bleek tevens dat de vleugels veelal de sticker bedekken waardoor deze niet zichtbaar is.
Het hoger op de rug aanbrengen van de sticker bracht geen verandering teweeg in het
afleessucces. Uiteindelijk werden met deze methode tijdens 9 uur observatie slechts twee
vogels aan een nest gekoppeld. Bij een van deze vogels werd de sticker in de nestkom
aangetroffen. De andere vogel kon met behulp van een camera op het nest afgelezen
worden.

5

Naast de stickermarkeringen werden bij de eerste en tweede vangsessie 85 staartmarkeringen
aangebracht. In totaal werden 12 vogels zowel bij de eerste als bij de tweede vangst van
een staartmarkering voorzien. De staartmarkeringen waren tot twee weken na aanbrengen
zichtbaar. De code bleek tevens goed waarneembaar wanneer de vogels een bezoek
aan het nest brachten, doordat de staart daarbij veelal goed zichtbaar is. Van de 84
gemarkeerde vogels werden tijdens 50 uur observatie in totaal 55 vogels bij de nesten
afgelezen.
Vrouwen
Mannen

n
Gemarkeerde vogels 16
Referentie vogels
60
Gemarkeerde vogels 12
Referentie vogels
61

S1
0.0140
0.0119
0.0874
0.0057

sd
0.1530
0.1111
0.1539
0.1195

p
0.4802
0.0514

Tabel 2. Slijtage van staartpennen van gemarkeerde en ongemarkeerde (referentie)
boerenzwaluwen. S1= gemiddelde slijtage buitenste staartpen per dag (mm), p=
significantie verschil van S1 tussen gemerkte en ongemerkte vogels (eenzijdige t-toets).
Wat betreft gedrag werden voor beide methoden geen opvallende veranderingen
waargenomen. Na loslaten van de vogels bleken deze zoals gewoonlijk het verenkleed
in de lucht uit te schudden. Het verwijderen van de sticker door de vogel zelf werd niet
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waargenomen. Aangezien binnen een uur de meeste vogels de sticker kwijt waren, mag
worden aangenomen dat dit meteen na loslaten is geschied.
Een deel van de vogels die in de eerste vangronde van staartmarkeringen is voorzien, werd
bij een tweede vangsessie teruggevangen. Bij de mannetjes werd hierbij een toegenomen
slijtage van de staartpennen vastgesteld, bij de vrouwtjes was dit niet het geval (Tabel
2). Bij de mannetjes bleek deze slijtage een zwak verband te vertonen met het aantal
aangebrachte strepen op de staartpen. Bij de vrouwtjes was deze relatie vrijwel zeker niet
aanwezig (Figuur 2). Gemiddeld produceerden de paartjes waarvan beide vogels van een
staarmarkering waren voorzien 3,9 jongen (n=11) bij de eerste leg, en 4,5 jongen (n=9)
bij de tweede leg. De vogels die van een sticker waren voorzien, bleken bij terugvangst
geen afwijkingen ten aanzien van referentievogels te vertonen.
Wat betreft afleesmethode bleek het gebruik van camera’s effectiever dan fysiek
waarnemen. Zo kwamen vogels niet of nauwelijks in de buurt van het nest wanneer de
waarnemer zich dicht nabij het nest had opgesteld. Op grotere afstand inventariseren was
alleen in de grotere stallen mogelijk. De coderingen bleken echter van grotere afstand
moeilijk afleesbaar. Bij gebruik van camera’s kwamen de vogels, onafhankelijk van de
afstand van de camera tot het nest, eerder terug naar het nest. Bijkomend voordeel van
deze methode bleek dat meerdere nesten tegelijk geobserveerd kunnen worden, en dat de
beelden vertraagd kunnen worden afgespeeld.

Discussie en aanbevelingen
Van de twee gepresenteerde methodes bleek het markeren van de buitenste staartpennen
met correctievloeistof het meest succesvol voor wat betreft het aantal aflezingen. Deze
methode blijkt echter bij de mannetjes wel een effect te hebben op de slijtage van de
staartpennen. Hoe het verschil in slijtage tussen de geslachten ontstaat is niet duidelijk.
Van de witte staartvlekken op de staart van zwaluwen en andere vogels is wel bekend dat
ze makkelijker breken dan de donkere delen van de veer (Kose & Møller 1999). Dit is
te verklaren doordat de donkere melanine-bevattende veerdelen harder zijn dan delen
zonder melanine (Bonser 1995). De witte markering komt echter bovenop het donkere
(melanine-bevattende) deel van de veer. Mogelijk dat de flexibiliteit van de veer door de
markeringen wordt aangetast waardoor de schacht eerder breekt.
De methode zou tevens effect kunnen hebben op de paarvorming. Van de vlekken op de
buitenste staartpennen is namelijk bekend dat ze de kwaliteit van een individu weergeven,
waardoor ze een belangrijke rol spelen bij de partnerkeuze (Saino et al. 1997; Kose
et al. 1999). De witte markeringen op de staartpennen zouden een dergelijk signaal
kunnen nabootsen. Aangezien de paarvorming voor de eerste leg plaatsvindt, heeft het
markeren van de zwaluwen tijdens de jongenfase geen effect meer op de paarvorming.
De waarnemingen laten ook zien dat de paren die bij de eerste leg werden vastgesteld,
bij de tweede leg dezelfde samenstelling hadden. Voor de paartjes waarvan beide vogels
gecodeerd waren, bleek het broedsucces in de eerste leg lager te zijn dan in de tweede
leg. Dit impliceert dat de slijtage van de staart geen negatief effect heeft op het nestsucces.
Bij studies naar vergelijkbare soorten waarbij gebruik werd gemaakt van kleurmarkeringen
werd eveneens geen effect op het broedsucces gemeten (Samuel 1970; Brown & Bomberger
Brown 1988; Calvo & Furness 1992). Het is echter niet met zekerheid te zeggen of het
aanbrengen van staartmarkeringen ook effect heeft op de lange termijn. Hierdoor is nog
enige terughoudendheid geboden bij het gebruik van deze methode.

Dankwoord
Onze speciale dank gaat uit naar Jan de Jong die ons op de hoogte bracht van de door
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hem bedachte stickermethode. Daarnaast willen we de swelleboeren bedanken voor hun
gastvrijheid voor zowel ons, als voor de zwaluwen.
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Ringers en ringwerk: waar staan we en
waar willen we naartoe?
Henk van der Jeugd

S

inds een aantal jaren is het aantal ringers met een machtiging van het Vogeltrekstation
gestaag gestegen. Op 28 februari 2015 waren er 531 actieve machtigingen. Het
aantal zal tot circa 540 stijgen in de loop van 2015. Dat is meer dan het ooit
geweest is. De vraag dringt zich op hoeveel actieve ringers we in Nederland willen
hebben. Stijging van het aantal ringers leidt enerzijds tot een hogere werklast bij het
Vogeltrekstation personeel maar anderzijds ook tot omzetverhoging en dus tot meer
financiële dekking voor de toegenomen inzet van VT personeel. De vraag is of beide
in de pas lopen. Hieronder geef ik een overzicht van de ringactiviteiten zoals die nu
plaats vinden en een visie op waar we naar toe zouden kunnen gaan. Dit document
is gebaseerd op de meerjarenvisie van Vogeltrekstation waar momenteel aan wordt
gewerkt en die binnenkort gereed zal zijn.

120
100
80
60
40

aantal assitent-ringers

Aantal actieve ringmachtigingen

Naast de stijging van het aantal
ringmachtigingen is er de afgelopen
jaren meer gebeurd. Opleiding en
500
certificering zijn meer gestandaardiseerd
door de introductie van de assistent400
ringer,
het
ringerspaspoort
en
een strakkere werkwijze tijdens
300
certificeringsbijeenkomsten.
De
‘assistent-ringer’ is in 2007 in het leven
200
geroepen, en inmiddels hebben meer
dan 250 personen gebruik gemaakt
van deze status. Assistent-ringers
100
hebben een formele status als aspirant
en hebben een vaste begeleider. Sinds
0
2013 vindt hun opleiding aan de hand
1994
1999
2004
2009
2014
van het ‘ringerspaspoort’ plaats waarin
de verschillende onderdelen van de Figuur 1. Aantal actieve ringmachtigingen (lijn,
opleiding aan bod komen en het linkeras) en aantal actieve assistent-ringers
aantal gehanteerde vogels kan worden (balken, rechteras, in rood het aandeel dat
bijgehouden. Er is een jaarlijkse examen heeft gedaan en ringer is geworden).
instroom van nieuwe ringers vanuit
deze groep die na een voltooide opleiding examen doen (figuur 1). Maar liefst 86 van de
ruim 250 assistent-ringers zijn inmiddels al ringer geworden. Andere assistent-ringers zijn na
één of meerdere jaren weer gestopt. Eind 2014 waren er nog 116 assistent-ringers actief,
waarvan naar verwachting in de loop van 2015 enkele tientallen een eigen ringmachtiging
zullen verkrijgen. Het huidige aantal ringers met een actieve machtiging bedraagt 531
(figuur 1). Hiervan hebben 95 ringers een zogenaamde ‘instituutsmachtiging’, de overige
436 zijn vrijwilliger. Daarbij dient nog worden opgemerkt dat een aanzienlijk en groeiend
deel van de institiuutsringers naast hun professionele werk ook als vrijwilliger actief is met
het ringen van vogels. Vogeltrekstation stimuleert instituutsringers die een aantal jaren actief
zijn geweest binnen onderzoeksprojecten, meestal in het kader van een promotietraject,
ook na promotie door te gaan met het ringen van vogels.
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Hoeveel ringers willen we?
Vergeleken met de landen om ons heen neemt Nederland een gemiddelde positie in wat
betreft het aantal ringers per 1000 inwoners. Opvallend is dat met name de Noordelijke
landen een hoge dichtheid aan ringers hebben. In absolute zin is het aantal ringers in GrootBrittannië en Ierland verreweg het hoogst, maar zelfs uitgedrukt in aantal ringers per 1000
inwoners wordt er meer geringd dan bij ons (Tabel 1). Als we een evengrote ringersdichtheid
zouden nastreven als IJsland, Finland en Noorwegen zou het aantal actieve ringers in
Nederland moeten verdrievoudigen. Dat lijkt ons wenselijk noch haalbaar. Wanneer we
de assistent-ringers meerekenen (de meeste landen kennen deze categorie echter niet) dan
klimt Nederland van plaats 13 naar plaats 8 in de ranglijst, net onder Groot-Brittannië en
Ierland. Voorlopig streven we ernaar het aantal ringers nog iets verder door te laten stijgen
tot maximaal circa 600. Dat is een min of meer arbitrair getal waarvan we denken dat het
een goede afweging is tussen enerzijds voldoende dekking en anderzijds een niet te hoge
werkdruk. Liever leggen we meer nadruk op verdere verbetering van de kwaliteit van ons
ringwerk dan ongebrijdelde groei van het aantal ringers. Dat kan onder andere door de
opleiding nog meer te formaliseren. Er dienen betere richtlijnen voor begeleiders te komen,
en er is grote behoefte aan de uitgifte van een ringershandboek, waarin alles wat een ringer
dient te weten aan bod komt. We zijn dan ook bijzonder blij dat de Ringersvereniging heeft
aangeboden een dergelijk handboek de komende jaren vorm te geven. De mogelijkheid
van een cursus vogels ringen wordt ook nog steeds opengehouden.
Tabel 1. Aantal ringers en assistent-ringers in landen in het EURING werkgebied.
Land / centrale
#ringers
#assistent- totaal
peiljaar
#ringers
ringers
per
1000
inwoners
IJsland
45
45
2012
0,136
Finland
620
620
2013
0,113
Noorwegen
558
558
2010
0,107
Estland
80
80
2013
0,061
Kanaaleilanden
9
5
14
2013
0,054
Malta
20
20
2009
0,047
Groot Brittannië & 2741
2741
2012
0,039
Ierland
Hongarije
372
372
2012
0,038
Zwitserland
280
280
2012
0,034
België
377
377
2012
0,033
Tsjechië
350
350
2013
0,033
Denemarken
180
180
2012
0,031
Nederland
531
116
647
2014
0,031
Letland
50
50
2013
0,025
Zweden
234
250
484
2012
0,024
Portugal
236
236
2013
0,023
Spanje
907
907
2013
0,020
Litouwen
41
41
2012
0,014
Kroatië
58
58
2012
0,014
Slowakijë
70
70
2012
0,013
Polen
393
393
2013
0,010
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DuitslandWillemshaven
DuitslandHiddensee
DuitslandRadolfzell
Duitsland totaal
Frankrijk
Italië
Servië
Slovenië
Bulgarije
Oostenrijk
(Radolfzell)
Wit Rusland
Roemenië
Oekraïne
Griekenland
Rusland
Kazachstan
Turkije

205

205

2012

284

284

2009

335

335

2012

824
557
442
51
65
50
59

824
557
576
51
65
50
59

2009/2012
2014
2013
2011
2001
2013
2012

0,010
0,009
0,007
0,007
0,031
0,007
0,007

35
49
55
10
70
6
7

2013
2013
2001
2001
2005
2001
2007

0,004
0,002
0,001
0,001
0,000
0,000
0,000

134

35
49
55
10
70
6
7

Deelname aan projecten

160

Aantal deelnemende ringers

Vogeltrekstation streeft ernaar uiteindelijk
140
alle ringers projectmatig te laten werken.
120
Ringers participeren doorgaans in
100
meerdere projecten. Een aanzienlijk deel
80
van de ringers doet mee aan de door VT
georganiseerde demografische meetnet60
projecten als RAS (27% van alle ringers),
40
CES (21%), ring-MUS (13%) en PULL
20
(8%), waarbij veel ringers in meerdere
0
projecten participeren. Deze projecten
zijn waardevol omdat ze wetenschappelijk
zeer bruikbare gegeven opleveren, en de
gegevens uit deze projecten bovendien
gebruikt worden binnen grote en Figuur 2. Aantal deelnemende ringers
kleine betaalde opdrachten, met name aan door VT georganiseerde projecten
in opdracht van Vogelbescherming (groen), specifieke soort(groep) projecten
Nederland. De komende jaren willen (blauw), projecten georganiseerd i.s.m.
we de participatie aan deze projecten, belangenbehartiegnde verenigingen, en
met name CES, verder proberen te ringers die binnen een VRS ringen, vrije
verhogen. Dat kan onder andere door ringers en instituutsringers. Ringers hebben
voorwaarden te stellen bij de verstrekking doorgaans meerdere rollen.
van nieuwe machtigingen. Deelname
wordt daarnaast gestimuleerd door de
kosten van de gebruikte ringen binnen CES, RAS en ring-MUS achteraf te vergoeden. Dat
blijven we doen. Daarnaast is het bij RAS en ring-MUS nodig aan kwaliteitsverbetering te
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doen. Teveel RAS en ring-MUS projecten zijn momenteel niet bruikbaar omdat ze niet aan
de eisen voldoen. Bij RAS gaat het dan dikwijls om te weinig (terug)vangsten, bij ring-MUS
om te weinig of geen vangsten tijdens het broedseizoen, teveel focus op doortrekkende
vogels en te weinig terugvansten van lokale vogels.
Naast de demografische meetnetten is ringwerk aan roofvogels en uilen bijzonder populair
(19 respectievelijk 20% van alle ringers werkt aan roofvogels en/of uilen). Meer ringwerk
aan deze soortgroepen is niet nodig. Wel valt er een inhaalslag te maken door meer
ringwerk aan roofvogels en uilen binnen het RAS-netwerk te laten vallen. Ook voor de
resultaten van het ringwerk aan uilen en roofvogels is belangstelling van derden en dit
heeft in het recente verleden tot meerdere betaalde analyseopdrachten geleid.
Bijna 22% van de ringers is actief binnen specifieke projecten die georganiseerd
worden in samenwerking met belangenbehartigingsverenigingen als de Werkgroep
Ringwerk Eendenkooien Nederland (WREN), de twee Wilsterflappersverenigingen, de
ganzenflappersvereniging en de Stichting Ooievaar Research en Know-how (STORK).
Deze projecten leveren waardevolle gegevens op, en ringen worden door de verenigingen
vergoed. Er bestaat geen overlap tussen deze vier groepen, maar een deel van de ringers
dat aan deze projecten meedoet doet daarnaast ook nog ander ringwerk.
Ruim een kwart van alle ringers is actief binnen een ringgroep (VRS), en bijna 9% heeft
een ‘vrije’ machtiging (mogen alles in Nederland ringen), maar vrijwel al deze ringers
doen daarnaast mee in diverse projecten. Er zijn momenteel 95 instituutsringers (18%). We
zien geen aanleiding om het vrije ringen of het ringen in VRS-verband in te perken, maar
stimuleren ringers wel om daarnaast aan tenminste één ander project, bijvoorbeeld CES
of RAS mee te doen. Verder nodigen we de grote ringstations uit te komen met voorstellen
voor verdergaande standaardisatie. Gelukkig is het zo dat nieuwe ringers vrijwel allemaal
als vanzelfsprekend aan één van de projecten meedoen, en wat dat betreft heeft er een
duidelijke cultuuromslag plaatsgevonden.

Rui- en biometriegegevens
Sinds de ingebruikname van GRIEL in 2010 is het mogelijk om gegevens over biometrie
en rui direct toe te voegen aan de vangsten. Gegevens die in de periode 1994-2009 via
de zogenaamde ‘projectfiles’ in POOT werden ingevoerd zijn nooit opgeslagen in de oude
database en daarom ook niet aan de nieuwe GRIEL database toegevoegd. We maken nu
een inhaalslag door deze gegevens alsnog toe te voegen. Dat brengt echter een aanzienlijke
hoeveelheid werk met zich mee omdat de projectfiles teveel vrijheid bij de invoer boden.
Wanneer deze klus geklaard is zijn rui- en biometrie gegevens voorhanden uit de periode
1994-heden en willen we meer met deze gegevens gaan doen. Tegelijkertijd vragen we
ringers zoveel mogelijk biometriegegevens in te voeren. Dat kan ook met terugwerkende
kracht door deze toe te voegen aan bestaande vangsten. Naast biometrie zijn met name
ook ruiscores van groot belang. We sporen ringers aan om van elke vogel die tekenen
van handpenrui vertoont de ruiscore in te vullen. Ook historische gegevens over rui zijn
bijzonder waardevol, omdat we graag de eventuele effecten van klimaatverandering op de
timing van rui willen kunnen analyseren.

Communicatie
Omdat de vrijwillige ringers het grootste deel van onze gegevens bijeenbrengen
realiseren we ons dat het contact met deze mensen goed moet zijn. Uit een recent door
de Ringersvereniging gehouden enquete blijkt dat dit contact door de meeste ringers als
goed gewaardeerd wordt. Tegelijkertijd vergt de communicatie met de vrijwilligers veel
tijd en werk, met name de vragen over machtigingen en uitbreidingen daarvan, vragen
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en verzoeken over GRIEL, en de coördinatie en administratie van CES, RAS en ring-MUS.
Sinds juli 2014 is VT er niet meer in geslaagd de functie van projectmedewerker overeind
te houden, en de coördinatie van projecten heeft daar merkbaar onder geleden. Ook zijn
we ons ervan bewust dat we steken laten vallen bij de adequate beantwoording van de vele
emails en de afhandeling van aanvragen voor assistent-ringers, examens en certificering.
Een stagnatie in het aantal betaalde externe opdrachten is hier debet aan, en we hopen
dat deze situatie snel ten goede zal keren.
De twee contactdagen (Ringersdag in december, projectendag in maart) dienen absoluut
gehandhaafd te blijven. Deze worden goed bezocht en gewaardeerd, niet in de laatste
plaats door VT personeel zelf. Communicatie over machtigingen zal noodgedwongen
verder worden ingeperkt door voortgaande standaardisatie, zoals de jaarlijkse verlenging
via het webformulier. Behandeling en verzending van nieuwe en aangepaste machtigingen
zal moeten worden teruggebracht tot vaste momenten in het jaar. Tussentijdse wijzigingen
in machtigingen zullen niet langer in de papieren versie verwerkt worden maar slechts als
pdf.
Er wordt verder gewerkt aan de verbetering van GRIEL. Dit werk wordt grotendeels
intern uitgevoerd. Dat heeft als voordeel dat de kosten relatief beperkt blijven, maar als
nadeel dat de database- en applicatiebeheerder beperkt inzetbaar is voor andere taken.
Uiteindelijk zal een verbeterde versie van GRIEL ook leiden tot minder vragen en klachten.
De aanpassingen die in 2014 zijn gedaan hebben al tot een reductie in het aantal vragen
over GRIEL geleid.

participatiemaatschappij
Net als de Nederlandse overheid vraagt ook VT om ‘participatie’. Veel ringers zijn al actief
binnen het certificeringsyteem, en bij de opleiding en het examineren van nieuwe ringers.
Die hulp wordt enorm op prijs gesteld en is de enige manier waarop we deze belangrijke
zaken draaiende kunnen houden. Daarnaast doet een klein aantal vrijwilligers invoerwerk
(historische gegevens en buitenlandse centrales) ter ontlasting van VT personeel en wordt
er incidenteel op kantoor bijgesprongen met hand en spandiensten. Recent is door een
diverse groep ringers, in nauwe samenwerking met de Ringersvereniging en VT het initiatief
genomen samen te werken aan de totstandkoming van een Nederlandse Ringatlas. Al
deze hulp is onontbeerlijk en komt het ringwerk in Nederland ten goede. Er zijn echter nog
wel meer taken te bedenken waar vrijwilligers bij zouden kunnen helpen:
Kopiëren, vouwen en versturen van handleidingen en ringerspaspoorten;
Versturen van ringmachtigingen tijdens de jaarlijkse verlenging;
Invoer van historische gegevens;
Controle van publieke meldingen;
Sorteren en inpakken van kleurringpakketten t.b.v. ring-MUS.
Mocht je een steentje bij willen dragen dan kun je contact opnemen met het VT.
Samenvattend kunnen we stellen dat het aantal ringers de laatste jaren gestaag is gestegen
en dat de deelname aan ringprojecten goed is. De komende jaren zal gewerkt worden
aan een verdere toename van het aantal actieve ringers tot maximaal circa 600, en een
nog betere deelname aan CES, RAS en ring-MUS. Ook proberen we de kwaliteit van
RAS en ring-MUS verder te verbeteren. We streven naar meer standaardisatie van de
opleiding tot ringer, en de door de Ringersvereniging ter hand genomen uitgave van een
ringershandboek zal daar in belangrijke mate aan bijdragen. We blijven verder werken
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aan de verbetering van GRIEL. We sporen ringers aan zoveel mogelijk gegevens over rui
en biometrie toe te voegen aan hun vangsten, en zorgen zelf voor toevoeging van oude
gegevens uit de zogenaamde projectfiles. Ten slotte: we kunnen het niet alleen. Ringers
dragen naast hun ringwerk al bij aan diverse uitvoeringstaken van het Vogeltrekstation,
maar daarnaast is er nog ruimte voor enthousiaste mensen die oude gegevens willen
invoeren of op een andere manier willen bijdragen. Het ringwerk in Nederland is van ons
allemaal!

Kiekeboe! Foto Gerrit Speek, STW Licht op Natuur Lebretshoeve, april 2015
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In memoriam Andri Binsbergen, Texel.
Gerard Boere
Op 2 januari 2015, in
de leeftijd van bijna 80
jaar, is Andri Binsbergen
overleden. Als zoon van de
begin vorig eeuw befaamde
vogelfotograaf
en
filmer
Nol Binsbergen had Andri in
eerste instantie een wisselende
administratieve
loopbaan.
Vanaf 1968 heeft hij in de
ambtelijke natuurbescherming
gewerkt eerst bij het Ministerie
van CRM en later bij het
Ministerie van LNV. Hij
was nauw betrokken bij de
bescherming van de inheemse
flora en fauna en speciaal de
uitvoering en handhaving van de Vogelwet 1936 o.a. via de toen actieve ControleursVogelwet waarvoor hij verantwoordelijk was.
Ook speelde hij een belangrijke rol in het Benelux overleg over jacht en vogelbescherming.
In de vele jaren dat ik hem in het ambtelijke circuit heb meegemaakt, maar later ook
daarbuiten (o.a. bij BirdLife International en de voorloper daarvan de ICBP), ben ik hem
zeer gaan waarderen. Hij was altijd de rust zelf, inhoudelijk voortreffelijk op de hoogte en
als het nodig was: stevig in de handhaving van de Vogelwet, gemaakte afspraken en alles
wat daarbij hoorde. Eigenschappen die hem ook een uitstekend excursie- en reisleider
maakte bij o.a. de KNNV en de Stichting Natuurreizen.
Voor het Nederlandse ringwerk heeft hij op een belangrijk onderwerp een cruciale rol
gespeeld. Het was Andri die heeft geregeld dat vanuit de toen geldende wetgeving, het
Vogeltrekstation de bevoegdheid kreeg om landelijk de vang- en ringvergunningen te
gaan verlenen voor wetenschappelijk onderzoek; dat gebeurde daarna niet meer door het
ministerie; een interessante decentralisatie van vergunning-verlening ver voor de huidige
discussies in het kader van de nieuwe Wet Natuur. Andri was zelf ook een actieve ringer
bij het VRS Korverskooi op zijn geliefde Texel waar hij woonde en o.a. ook zijn jeugd
doorbracht.
Met hem verliezen wij een markante en uiterst sympathieke actieve ringer en vogelbeschermer.
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Nogmaals ‘boskieten’ uit Arabië
Hans Schekkerman

I

n (OHV 131: 5-8) betoogde ik dat een door Ubels & Van der Jeugd (2014, OHV
130: 22-23) besproken terugmelding van een in Nederland geringde kleine karekiet
waarschijnlijk betrekking had op een foutief geregistreerde bosrietzanger, zoals ook al
was geopperd bij een eerdere, vergelijkbare terugmelding. In een naschrift wees Henk
van der Jeugd (OHV 131: 9) op het feit dat er, in contrast met deze twee vogels, nog nooit
een in Nederland geringde bosrietzanger uit Arabië is teruggemeld, en schreef hierover:
“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.”
Dit zou het door mij bepleite ‘bosrietzanger-scenario’ een stuk onwaarschijnlijker maken.

Maar misschien is die kans toch niet zo klein als hij op het eerste gezicht lijkt. De crux
is dat er in Nederland veel meer kleine karekieten worden geringd dan bosrietzangers:
ongeveer 12 maal zo veel (VT ringverslag 2013, OHV 130). Daardoor hoeft het aantal
‘foutief als kleine karekiet geringde bosrietzangers’ zelfs bij een kleine foutmarge niet heel
veel kleiner te zijn dan het aantal ‘correct geringde bosrietzangers’. Als bijvoorbeeld 1%
van alle ‘boskieten’ fout wordt gedetermineerd, zouden van de 591331 in Nederland
geringde ‘kleine karekieten’ er 5913 in werkelijkheid bosrietzangers zijn. Dat is een
aanzienlijk kleiner aantal dan de 47211 bosrietzangers onder de 47688 als bosrietzanger
geringde vogels (99%) in dezelfde periode, maar de verhouding (ca. 1:8) is minder klein
dan je in eerste instantie wellicht zou denken. Bij een foutmarge onder geringde kleine
karekieten van 2% komt die verhouding al op 1:4, waarmee dus maar liefst 20% van
alle bosrietzangers geringd zou zijn als kleine karekiet. Tabel 1 geeft deze verhouding bij
veschillende foutmarges.
Om nu na te gaan hoe groot de kans is dat er onder het ‘bosrietzangerscenario’ wel twee
als kleine karekiet geringde bosrietzangers uit Arabië worden teruggemeld maar geen
enkele als bosrietzanger geringde bosrietzanger, kunnen we deze twee groepen vogels
beschouwen als knikkers in een pot (in het 1%-voorbeeld dus 47211+5913=53124
knikkers), waaruit we willekeurig twee knikkers trekken: onze terugmeldingen. Op basis
van de binomiale verdeling is dan uit te rekenen dat de kans dat beide gemelde vogels
als kleine karekiet geringd waren 1.2% bedraagt. Dat is weinig, maar niet helemaal te
verwaarlozen. Bij een foutmarge van 2% fout geringde boskieten loopt die kans al op
tot 4.1% (tabel 2), en dat is bijna gelijk aan de 5% die in de statistiek (bij het toetsen
van hypothesen) meestal wordt gehanteerd als grenswaarde waaronder de uitkomsten
als ‘onwaarschijnlijk’ worden beschouwd. Met andere woorden: bij een aandeel fout
gedetermineerde boskieten vanaf iets meer dan 2% zou een statisticus het niet langer
onwaarschijnlijk noemen dat de twee enige uit Arabië teruggemelde vogels als kleine
karekiet geringde bosrietzangers betroffen, en niet als bosrietzanger geringde vogels. Ik
denk dat zulke foutmarges plausibel genoeg zijn om het ‘bosrietzangerscenario’ niet naar
de prullenbak te verwijzen.
Ten slot nog een erratum: In mijn eerste bijdrage over dit onderwerp (OHV 131: 7) is een
fout geslopen in de vermelding van Bayes’ regel (eerste vergelijking in de Bijlage). Die
moet zijn: p(X|Y) = p(Y|X) × p(X) / p(Y). Gelukkig betreft de fout alleen de weergave van
de formule en niet de daaronder volgende berekeningen.
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Hans Schekkerman, maart 2014
Tabel 1. Aantallen in Nederland geringde bosrietzangers, en de kans dat twee
terugmeldingen beide als kleine karekiet geringde vogels betreffen, onder verschillende
kansen op determinatiefouten bij het ringen van ‘boskieten’.
totaal
werkelijke aantallen bosrietzangers bij verschillende
aandelen fout gedetermineerde ‘boskieten’
geringd als:
g e r i n g d 0.1%fout
1%fout
2%fout
5%fout 10%fout
NL
‘kleine karekiet’ 591331
591
5913
11827
29567 59133
‘bosrietzanger’
47688
47640
47211
46734
45304 42919
verhouding ‘fout’: ‘correct’
1:81
1:8
1:4
1:1.5
1:0.7
kans op twee als kleine 0.01%
1.2%
4.1%
15.6% 33.5%
karekiet geringde vogels bij 2
meldingen
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Nieuwsbrief 2014 – 5 (3 december
2014)

Bestuur ringersvereniging
vogelgriep 2014 - vervolg
In onze vorige nieuwsbrief (24 november 2014) hebben wij u geïnformeerd over de wijze
waarop de Ringersvereniging is betrokken bij de regelgeving rond de recente uitbraak van
het vogelgriepvirus H5N8. Sinds die nieuwsbrief is het nodige gebeurd, waaronder nieuwe
uitbraken en nieuwe vangverboden. In deze Nieuwsbrief leest u over onze vervolgactiviteiten
sinds 24 november. Maar eerst het laatste nieuws:
Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken heeft gister in een brief aan de Tweede
Kamer een aangepast pakket van maatregelen aangekondigd om de vogelgriep in
Nederland te bestrijden. Deze betreffen een versoepeling en nuancering van de Tijdelijke
Regelingen op grond waaronder ook het verbod op het vangen en ringen van vogels is
geregeld. De nieuwe maatregelen gaan donderdagmorgen 4 december 2014 om 00.00
uur in. Een medewerker uit het crisisteam van het ministerie van EZ heeft de voorzitter van
de Ringersvereniging vanmiddag telefonisch laten weten dat de nieuwe maatregelen voor
ringers het volgende inhouden:
Handhaving vangst/ringverbod in regio A en in een straal van 10 km rond de besmette
bedrijven in de andere regio’s.
Toestaan van vangen/ringen van alle vogelsoorten in de regio’s B, C en D (met uitzondering
van de hierboven genoemde 10 km rond besmette bedrijven) zolang zich geen nieuwe
vogelgriepgevallen voordoen.
Op http://www.rvo.nl/diercrisis.html kunt u opzoeken in welke regio uw vangplek ligt.
Zie ook: http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/12/02/betere-hygiene-en-maatwerkbij-aanpak-vogelgriep.html

Vervolgactiviteiten
Er is door ons direct contact gelegd met de NVWA over de mogelijkheden het vangverbod
voor wilde vogels te nuanceren en bijvoorbeeld niet te laten gelden voor zangvogels. Hun
eerste reactie was dat er een totaal verbod was op het vangen van alle wilde vogels en dat de
NVWA dat verbod moest handhaven. In een vervolgreactie op ons verzoek om te bekijken
of dat verbod genuanceerd kon worden door het niet te laten gelden voor bijvoorbeeld
het RingMus-project kregen wij een negatieve reactie met het argument dat onze vragen
het beleid betroffen en dat daarvoor het ministerie van EZ verantwoordelijk is. Ons daarop
volgende verzoek om contactgegevens van de juiste contactpersoon binnen het ministerie
van EZ werd beantwoord door te verwijzen naar het algemene vragenformulier van EZ op
de website. Terug bij af dus!
Vervolgens werd de betrokken ambtenaar zelf door ons opgespoord en werd deze op 27
november en 2 december en telefonisch uitgebreid per e-mail door ons geïnformeerd over
nut en noodzaak van doorgang van het ringwerk en werden door ons de nodige vragen
gesteld gerelateerd aan de Uitvoeringsbesluiten en de door ons gewenste versoepeling.
Onze standpunten en verzoeken zijn daarna vandaag in het crisisteamberaad van het
ministerie van EZ uitgebreid aan de orde geweest. Als reden voor het handhaven van het
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vangst/ringverbod in regio A werd ons vervolgens bericht dat het op dit moment praktisch
en juridisch te ingewikkeld is in deze regio een uitzondering te maken, ook voor het vangen
en ringen van alleen zangvogels.
Aan het VT is gevraagd de nieuwe regeling die op 4 december van kracht wordt direct op
de website van het VT te plaatsen.
In het onderzoek van VT/NIOO samen met Erasmus UMC en SOVON werden twee met
H5N8 besmette smienten aangetroffen. Die worden nu door pers en pluimveesector
gepresenteerd als de veroorzakers van de vogelgriep op een aantal bedrijven. Maar
de oorzaak van de besmetting zou ook andersom kunnen zijn: de smienten hebben de
besmetting hier opgelopen. Het bestuur stelt zich op het standpunt dat veel meer en
grondiger onderzoek nodig is naar de manier waarop het H5N8 virus in Nederland en
in de kippenstallen is gekomen. Dat onderzoek moet een gedegen analyse omvatten van
de trekroutes van watervogels en vooral de oost-west relaties. Een dergelijk onderzoek is
in 2006 door Wetlands International en EURING gedaan in opdracht van de EU: ‘Urgent
preliminary assessment of ornithological data relevant to the spread of Avian Influenza in
Europe’ ; mei 2006; 343 pag.’. Inmiddels zijn er veel nieuwe gegevens beschikbaar zodat
een vervolgstudie nodig is.
Het bestuur stuurt begin volgende week een uitgebreide brief aan de Staatssecretaris
waarin wordt ingegaan op de huidige aanpak van de vogelgriep en de daarbij ingestelde
verboden die ook ons ringwerk treffen, en waarin wordt gepleit voor de volgende zaken:
• Bij een volgende affaire minimaal een nuancering voor een verbod op het vangen
van wilde vogels; bijv. geen watervogels maar wel zangvogels.
• Direct inschakelen van VT en medewerkers voor onderzoek te velde onder
toekenning van voldoende budget.
• Uitgebreide onderzoekopdracht aan het VT/NIOO voor een gedetailleerde analyse
van de watervogeltrekroutes, met name die van oost naar west en terug. De laatste
analyse dateert van 2006, terwijl inmiddels veel nieuwe informatie beschikbaar is.
• Toepassen van algemene aspecten van watervogelbescherming zoals relevante
internationale verdragen.
Het bestuur gaat ook een verzoek aan EZ doen om een substantiële ministeriële bijdrage
voor de ontwikkeling van de Ringatlas te krijgen. Dan wordt beschikbare informatie voor
iedereen toegankelijk en kan worden voorkomen dat evident onjuiste informatie over
bijvoorbeeld trekroutes van watervogels door pers, media en andere betrokkenen wordt
verstrekt.

Ringatlas
Mede op aandrang van het bestuur heeft het VT op de SOVON-dag een eerste overleg
georganiseerd met een aantal personen uit de groep ringers die middels de onder de
leden gehouden enquête had aangegeven aan de Ringatlas te willen meewerken. Bij het
opstellen van de Ringatlas wordt het systeem gevolgd van een soort-voor-soort opbouw
via de website. De Ringersvereniging is gevraagd om een voorzitter en secretaris voor
de in te stellen werkgroep te leveren om het hoofd VT te ontlasten van organisatorische
werkzaamheden zodat hij zich volledig kan concentreren op de inhoudelijke kant. Binnen
de groep die 29 november bijeenkwam bleek veel enthousiasme voor dit project te zijn!
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Nederlandstalige determininatiegids
Er is een begin gemaakt met de vertaling van de eerste soorten uit de Franse handkenmerken
gids. Zodra er wat meer werk is verzet informeren wij u nader.
Ringers die het Frans voldoende machtig zijn om een goede vertaling te kunnen maken
worden vriendelijk verzocht de vertaling van een of meer soorten voor hun rekening te
nemen. Mocht u tot die groep behoren, meldt u dit dan bij de voorzitter gc-boere@
kpnmail.nl

Juiste bankrekening ringersvereniging
Per abuis is in de financiële jaarstukken 2014 die u onlangs werden toegestuurd als
onderdeel van de vergaderstukken voor de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering op
13 december a.s. het verouderde bankrekeningnummer vermeld.
Het nieuwe IBAN-nummer luidt als volgt: NL13 INGB 0002 8671 06.
U kunt nu al uw contributie (minimaal €10,00) voor 2015 overmaken op bovenvermeld
nummer, onder vermelding van naam, e-mailadres en ringers- of assistentringersnummer.
Ringers die nog geen lid zijn van de Ringersvereniging kunnen lid worden door minimaal
10,00 over te maken op het bovenvermelde IBAN-nummer ten name van Ringersvereniging,
Almere. Wilt u dan op de overschrijving uw naam, postadres, e-mailadres en ringersof assistentringersnummer vermelden? Meer leden betekent dat wij de ringersbelangen
nog krachtiger dan voorheen kunnen behartigen. Dat dit hard nodig is, blijkt wel uit
bovenstaande.
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Nieuwsbrief 2015 – 1 (11 maart 2015)

Bestuur ringersvereniging
vogelgriep 2014 - vervolg
Op 18 december 2014 stuurde het bestuur van de RV een brief aan de staatssecretaris van
EZ. In die brief werd uitgebreid ingegaan op de aanpak van de laatste vogelgriepuitbraak,
met nadruk op de ingestelde verboden die ons ringwerk (meestal onterecht) troffen. Ook
werd gevraagd om de volgende zaken:
- Bij een volgende affaire minimaal een nuancering voor een verbod op het vangen van
wilde vogels; bijv. geen watervogels maar wel zangvogels.
- Direct inschakelen van VT voor onderzoek te velde onder toekenning van voldoende
budget.
- Uitgebreide onderzoekopdracht aan het VT/NIOO voor een gedetailleerde analyse van
de watervogeltrekroutes, met name die van oost naar west en terug. De laatste analyse
dateert van 2006, terwijl inmiddels veel nieuwe informatie beschikbaar is.
- Toepassen van algemene aspecten van watervogelbescherming zoals relevante
internationale verdragen.
- Verlenen van een substantiële ministeriële bijdrage voor de ontwikkeling van een Ringatlas,
zodat de beschikbare informatie in Griel voor alle betrokkenen toegankelijk wordt en
kan worden voorkomen dat evident onjuiste informatie over bijvoorbeeld trekroutes van
watervogels aan pers, media en andere betrokkenen wordt verstrekt.
Op 29 januari 2015 ontving het bestuur van de RV een antwoord van drs H. Kool, directeur
Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn van het ministerie van EZ, namens de staatssecretaris
van EZ. In de brief werd het bestuur uitgenodigd voor een gesprek ten ministerie “om in
de toekomst de belangen van de Ringersvereniging zo optimaal mogelijk mee te laten
wegen”. Dit gesprek vond plaats op 18 februari jl.. Naast de twee bij dit onderwerp meest
betrokken ambtenaren waren namens het bestuur van de RV Joke Winkelman en Ton
Eggenhuizen aanwezig, terwijl ook Henk van der Jeugd het gesprek bijwoonde.
Het betrof een bijzonder informatief gesprek, waarbij duidelijk werd dat veel details over het
ringen van vogels, de beschikbaarheid van ringgegevens en bijvoorbeeld de resultaten van
recent onderzoek naar de relatie vogeltrek-vogelgriep niet of onvolledig op het ministerie
bekend waren. Het gesprek resulteerde erin dat het hoofd van het Vogeltrekstation bij een
nieuwe vogelgriepuitbraak wordt uitgenodigd voor het 2/4
Basisoverleg Vogelgriep waarin belanghebbenden zo snel mogelijk na een uitbraak worden
geraadpleegd en worden gevraagd naar de door hen ondervonden problemen.
Op die manier kan Henk dan onze belangen direct inbrengen. Ook worden VT en
Ringersvereniging betrokken bij de geplande ministeriële evaluatie van de afhandeling
van de laatste vogelgriepaffaire, zodat wij dan nogmaals onze bezwaren en wensen naar
voren kunnen brengen. Voorts wordt de komende maanden door het ministerie nagegaan
in hoeverre men onze andere wensen kan honoreren. Voor ons was het een eye opener
dat er heel veel meer belanghebbenden blijken te zijn dan je op het eerste gezicht zou
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denken. De ringers waren zeker niet de enige “getroffenen”. In ieder geval hebben onze
brief en het daaropvolgende gesprek het Vogeltrekstation en nut en noodzaak van onze
vogelringactiviteiten goed op de agenda van het ministerie gezet. Het bestuur van de RV
houdt de komende tijd zeker de vinger aan de pols wat betreft het eventuele honoreren
van onze wensen. Wordt dus vervolgd ….

Bijwonen certificeringen door bestuur Ringersvereniging
Een van de taken van het bestuur van de Ringersvereniging betreft het bijwonen van
certificeringsbijeenkomsten om te beoordelen of deze op de juiste wijze verlopen. In de
afgelopen drie maanden werden de volgende bijeenkomsten bijgewoond:
- Kooikerbijeenkomst in Oude Keeten, 24-01-2015 (Ton Eggenhuizen & John de Vries)
- kooikersbijeenkomst in Lekkerkerk, 31-01-2015 (Koos van Ee)
- steenuilenbijeenkomst STONE in Culemborg, 11-4-2015 (Koos van Ee)

Professionaliseren certificering
Het bestuur van de Ringersvereniging heeft zich – mede in het kader van de nieuwe Wet
Natuur – de afgelopen drie maanden bezonnen op een verdere professionalisering van
opleiding en certificering van ringers. Hiermee wil het bestuur eventuele in het kader
van deze nieuwe wet door het ministerie van EZ (of door Provincies in het geval de
ringvergunningen straks door provincies uitgegeven gaan worden) op te leggen regels
voorkomen. Zo zijn voor jacht en valkerij in de nieuwe wet wel regels opgenomen, maar
(nog) niet voor de vogelringerij.
Na een door het bestuur in januari uitgevoerde eerste verkenning is ervoor gekozen om
alle bestaande ringerscertificeringen en ringersopleidingen zoveel mogelijk in te passen in
het zogenaamde ISO 9001-model maar zonder een officiële accreditatie met de daaraan
verbonden hoge, jaarlijks terugkerende kosten aan te gaan vragen. ISO 9001 is de meest
gangbare certificeringsmethode voor onder andere de groene sector waaronder ook
advies- en onderzoeksbureaus vallen. Veel wat nu beschikbaar is blijkt goed inpasbaar.
Daar waar nodig worden de komende maanden voorstellen voor verbetering of aanpassing
gedaan die met het Vogeltrekstation en betrokken ringers zullen worden besproken.
Heeft u ideeën voor aanpassingen of verbeteringen in het opleidings- en
certificeringsgebeuren? Of heeft u onlangs een opleiding tot ringer genoten maar heeft u
bepaalde aspecten gemist of heeft u ideeën voor verbetering? Laat het dan weten aan de
secretaris van de RV (Joke Winkelman) via jewinkelman@ziggo.nl.

Ringatlas
Met de mooie voorbeelden uit andere Europese landen voor ogen, waaronder de recente
fraaie en zeer informatieve Ringatlas van Duitsland, zijn er mede op initiatief van de
Ringersvereniging het afgelopen jaar diverse stappen gezet voor het realiseren van een
Ringatlas gebaseerd op de Nederlandse ringgegevens. Enkele jaren geleden werd ook
al eens een voorstel uitgewerkt, maar dat kon toen door onder andere hoge kosten en
aarzeling of weigering van potentiële subsidiegevers niet worden gerealiseerd. Toch is en
blijft het een goed plan om de grote hoeveelheid gegevens toegankelijk te maken voor
andere onderzoekers, beleidsmedewerkers en een wat groter publiek.
Uit overleg binnen het NIOO/Management Team van het VT is inmiddels overduidelijk
geworden dat NIOO (en KNAW) geen middelen ter beschikking kan stellen om een
projectleider aan te stellen of anderszins aan het project kan bijdragen. Om toch met het
project te kunnen beginnen is door bestuur van de RV in overleg met het VT gekozen voor
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de stapsgewijze ontwikkeling van een website met terugmeldingskaarten en bijbehorende
teksten. Pas daarna kan eventueel aan de productie van een gedrukte atlas gedacht gaan
worden.
Uit de in 2014 door de RV gehouden enquête kwamen de namen van zo’n 15 personen
naar voren die bereid waren aan het vervaardigen van een Ringatlas mee te werken.
Samen met een deel van deze ringers, het VT en nog enkele andere belangstellenden werd
op 29 november 2014 tijdens de Sovondag een eerste overleg gehouden. Er bleek toen
zoveel enthousiasme te zijn om met dit project aan de gang te gaan dat werd besloten tot
de oprichting van een werkgroep Ringatlas.
Op verzoek van de RV heeft Steven de Bie inmiddels het voorzitterschap van deze werkgroep
op zich genomen. Deze op vrijwillige basis opererende werkgroep kwam op 14 februari
2015 voor het eerst bijeen en maakte toen afspraken over een voorlopige opzet van de
tekst per soort die verschillend kan zijn afhankelijk van de hoeveelheid ringgegevens. Voor
vier soorten worden nu op basis van kaarten conceptteksten uitgewerkt:
Rietzanger: Bennie van den Brink (zomergast; Sahel-trekker)
IJsvogel: Mark van Leeuwen (standvogel/kortere afstandstrekker; vorstgevoelig)
Smient: Jeroen Nagtegaal en Gijs van Tol (wintergast; oostelijke trekker)
Grote Bonte Specht: Lex Tervelde (standvogel)
VT levert kaarten en ring- en terugmeldingsgegevens, die tevens worden gekoppeld aan
een controle van de data en het corrigeren van eventuele fouten. Het is de bedoeling
dat de proefsoorten in concept gereed zijn op 1 april zodat deze, samen met de
problemen die de bewerkers tegenkwamen, kunnen worden besproken op de volgende
werkgroepsvergadering op 18 april. De uitwerking van deze vier soorten kan ook helpen
bij het vinden van financiering voor het totale project. Henk van der Jeugd, Wil Tamis,
Steven de Bie en Gerard Boere denken na over het verkrijgen van financiering voor dit
project.

Nederlandstalige determininatiegids
Naar aanleiding van de oproep in Nieuwsbrief 2014-5 hebben 3 ringers aangegeven
om een bijdrage te willen gaan leveren aan het vertalen van de Franse determinatiegids
van Laurent Demongin. Meer personen hebben aangegeven graag mee te werken aan
de bewerking van de Nederlandse tekst wanneer die beschikbaar is. De eerder genoemde
drie personen hebben nu vier soorten vertaald en hebben een flink aantal suggesties
gedaan hoe nu verder. Inmiddels heeft het bestuur – mede naar aanleiding van deze
opmerkingen en van diverse ringers die de gids hebben gebruikt, maar ook bijvoorbeeld
van de Belgische Ringcentrale – besloten om waar nodig de soortteksten te bewerken
en zo geschikter te maken voor de situatie hier ten lande. Meer handen maken het werk
ongetwijfeld lichter. Daarom nogmaals een oproep:
Ringers die het Frans voldoende machtig zijn om een goede vertaling te kunnen maken
en/of ringers die wel een bewerking van een of meer soorten voor hun rekening willen
nemen worden vriendelijk verzocht zich te melden bij de voorzitter (Gerard Boere) via gcboere@kpnmail.nl

Nog geen lid van de ringersvereniging?
Ringers die nog geen lid zijn van de Ringersvereniging kunnen lid worden door minimaal
10,00 over te maken op NL13 INGB 0002 8671 06 ten name van Ringersvereniging,
Almere. Wilt u dan op de overschrijving uw naam, postadres, e-mailadres en ringersof assistentringersnummer vermelden? Meer leden betekent dat wij de ringersbelangen
nog krachtiger dan voorheen kunnen behartigen. Dat dit hard nodig is, blijkt wel uit
bovenstaande.
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Uit het ringersnet gehaald...
Peter van Zwol,
Henri Bouwmeester
De laatste tijd werd er vanuit verschillende kanten gewezen op allerlei bronnen, gidsen en
boeken ter ondersteuning van de determinatie van vogels. Een bloemlezing hieruit:
Eddy Colson wees op de recentelijk uitgebrachte ringersgids op de
site van het Ottenby ringstation. De gids doet denken aan de bekende
pdf’s van Javier Blasco. De inhoud gaat vooral over Scandinavische
vogelsoorten. Regelmatig wordt de site bijgewerkt. De gids is
geschreven in het engels.
Te
vinden
op:
http://www.sofnet.org/ottenby-fagelstation/
ringmarkning-observationer/ringersdigiguide/

Lyndon Kearsley maakte ons er attent op dat alle drie volumes van
de BTO Identification for Ringers Guides (Warblers) van Kenneth
Williamson gratis als pdf zijn te downloaden op (onderaan op de
site): http://www.bto.org/volunteer-surveys/ringing/publications
Op de vraag van Klaas van Dijk of iemand iets wist van de nieuwe
ringatlas van Duitsland werd door Gerard Boere een beschrijving
gegeven:
“Het is een zeer fraai en degelijk uitgegeven boek van 567 pagina’s
met erg heldere en zeer toegankelijke kaarten; vaak vele kaarten per
soort om bijvoorbeeld onderscheid te kunnen maken per seizoen. Ook
weer, zoals vrijwel alle tot nu toe verschenen atlassen, een behoorlijke
omvang van 26x30 cm en gewicht van iets meer dan 3 kg. Lichter
dan een hoop soortgenoten … De teksten zijn kort gehouden (heel
anders dan de Engelse atlas die als eerste verscheen) maar niet zo
kort als van de Zweedse en concentreren zich ook echt op aspecten
van de trek. Prima up to date informatie”. Aldus Gerard waarbij hij
toevoegt: “Wat mij betreft, wordt een eventuele Nederlandse uitgave
zoals dit!”.
De atlas is te bestellen bij Media Natur in Minden (http://www.media-natur.
de) en kost 49,95 euro plus verzendkosten van 4,50 euro.
Als laatste maar zeker niet minste, een franse ringersgids die tot wel
enige discussie leidde vanwege ondermeer bronvermeldingen, de “Guide
d’identification des oiseaux en main: les 250 espèces les plus baguées en
France”. Een 310 pagina’s tellende gids waarover Arnoud van den Berg in Op
het Vinkentouw 131 een recensie geeft: http://www.vogeltrekstation.nl/sites/
vogeltrekstation.nl/files/u5/OHV130-sept2014.pdf Hier is ook te vinden
hoe het boek te bestellen. Het kost 28 euro plus 3,50 euro verzendkosten en
1,50 euro voor transactiekosten. De zelfde recensie staat ook op de website
van Dutch Birding (http://www.dutchbirding.nl/news.php?id=949) en daar
zijn ook opmerkingen van kopers geplaatst.
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Dan tevens nog een verwijzing naar een op het internet beschikbare
handleiding.
Eddy Colson plaatste op Ringersnet een bericht met een link naar
de online beschikbare bird ringing station manual van o.a. professor
Busse ( deze is als pdf te downloaden): http://www.degruyter.com/
viewbooktoc/product/209750 .
Vanzelfsprekend een erg leerzaam document met zeker veel herkenning
bij diverse ringers die actief zijn op ringstations waar zo gestructureerd
mogelijk wordt gewerkt, maar na plaatsing worden er toch enkele
kanttekeningen geplaatst door diverse ringersnetters.
Ringer Peter Alblas bemerkte een hoofdstukje met daarin beschreven
hoeveel vogels men volgens de field manual tegelijkertijd in 1
vogeltransportzakje kan bewaren in de tijd tussen uit het net verwijderen
en ringen van de vogels. Het wordt netjes voor enkele soorten in een tabel weergegeven
en zelfs nog gerangschikt naar de staat (nat of droog) waarin de vogels verkeren. Zo kun je
volgens Busse in een vogelbewaarzakje van 20 x 25 cm best wel 6-12 koolmezen of 7-15
pimpels bij elkaar bewaren…. Dat wordt getuige de daaropvolgende reacties van andere
ringers in Nederland toch wel met enige scepsis tegenaan gekeken.
Norman Graafsma reageert: Al is het de zak van sinterklaas, meerdere
vogels in één zak is voor mij echt onbespreekbaar. Bert Winters geeft aan:
Iemand vroeg zich af hoe ze dat in Falsterbo doen. Elders in Zweden is in
elk geval voorgeschreven, in “meer-vogel-zakken” nooit mezen of gorzen
met andere vogels te combineren.
Voor mezen beveelt Busse ook wel het gebruik van leefnetjes aan zoals ze
in de hengelsport worden gebruikt. Persoonlijk kan ik dat gebruiksgemak
voor mezen echt onderschrijven, maar probeer iedere mezensoort wel
een eigen netje te geven en stop NOOIT een glanskop of een kuifmees
bij welke andere soort dan ook in hetzelfde transportzakje of leefnetje.
Voor Nederland geldt dat wegens vissenwelzijnsregels die netjes niet
meer in de reguliere handel verkrijgbaar zijn. In België zijn ze nog wel
verkrijgbaar getuige de link die Eddy Colson op zijn beurt weer plaatst;
zie: http://nl.decathlon.be/polekeepnet-kid-id_4822783.html
Diverse ringers gebruiken ook grotere bewaarzakken die men zelf maakt. En zo blijkt maar
weer : inventiviteit en creativiteit in de ringerswereld kent geen tijd.
Voor diegenen die het er voor over hebben is het boek onder ISBN: 978-83-7656-053-3
bij uitgeverij De Gruyter ook in hardcover te koop à raison van € 99.95 maar dan heb je
ook wat op papier….
Henri Bouwmeester, Peter van Zwol
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Leuke terugmeldingen

Brandgans, Branta leucopsis, Stockholm 9135647 en
StavangerCA 23191
Op zaterdag 31 januari zag ik op het eiland Tiengemeten twee brandganzen, een paartje,
met en voor mij afwijkend kleurringtype. Beide vogels hadden om één poot een grijze
kleurring met de inscripties AAF en AAH. Op geese.org konden deze vogels niet worden
ingevoerd en de beheerders wezen me door naar de Noorse kleurringwebsite http://www.
ringmerking.no. Na invoer aldaar bleek AAH in Zweden (Ostergotland) op 27-07-1990
geringd te zijn. Deze vogel is dus ruim 24 jaar oud! Sinds 1991 zat de vogel vrijwel altijd
rond Oslo, waar meermalen de metalen ring werd afgelezen. In 2008 werd de kleurring
omgelegd. De vogel werd zelden verder dan enkele kilometers van deze plek gezien. Tja,
dan ga je toch twijfelen. Wellicht verkeerd afgelezen? Toch niet! De andere vogel droeg
namelijk AAF en dit is – getuige de vele waarnemingen - de partner van AAH. Twee ringen
verkeerd aflezen en dat die dan toevallig aan één paartje toebehoren is te veel toeval. De
aflezingen moeten dus wel kloppen. Zij is als volwassen vogel geringd op 11 april 2008.
Ook deze vogel werd bijna alleen in Noorwegen gezien, met uitzondering van 03 en 22
maart 2009. Toen is het paartje op de Westerse laagjes aan het Haringvliet gezien.
Er worden veel ganzenringen in Nederland afgelezen. Het feit dat er verder geen
Nederlandse aflezingen zijn, doet vermoeden dat deze Nederlandse vakanties voor
dit paartje vrij uitzonderlijk zijn. Toch ligt dit waarschijnlijk anders. Dit paartje wordt in
Noorwegen nooit tussen oktober en april gezien. Het is dus waarschijnlijk dat ze iedere
winter op en rond Tiengemeten zitten, maar dus praktisch nooit worden opgemerkt.
Ton Eggenhuizen

Buizerd, Buteo buteo, Arnhem 6084004
Deze vogel werd geringd als nestjong op 22 mei 1996 op het defensieterrein Het
Witterveld nabij Assen. Op 11 december 2014 werd de vogel bevrijd uit een sportnet op
het sportcomplex in Smilde, 3 km ten zuidwesten van de ringplek. De vogel had gelukkig
geen verwondingen en is in vrijheid gesteld. De leeftijd was op dat moment 18 jaar, 6
maanden en 20 dagen. Voor een buizerd is dat een respectabele leeftijd!
Met dank aan Rinus Dillerop

Buizerd, Buteo buteo, Arnhem 6079947
Deze buizerd werd door Kees Breek geringd op 24 december 1995 te Zeewolde als 2e
winter (2kj). De vogel werd dood gevonden op 11 maart 2014 in Letland, 1245 km van
de ringplaats en 18 jaar, 2 maand en 15 dagen later.
Dit is een redelijk verre terugmelding. Wat ik vooral opmerkelijk vindt is het feit dat de
vogel al in zijn 2e winter was en in Nederland overwinterde. Ik weet niet of dat veel
voorkomt bij buizerds uit het oosten.
Ton Eggenhuizen
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Rosse grutto, Limosa lapponica, Stockholm 6111005
In het vorige nummer van Op Het Vinkentouw werd bericht over de tot nu toe oudste rosse
grutto in Nederland; een vogel die in 1987 op het wad bij Eiderstedt in Duitsland werd
gevangen en in 2014 werd teruggevangen bij Schiermonnikoog. Deze vogel is bijna net
zo oud. Op 2 oktober 1987 werd hij gevangen als eerste kj vogel bij Nidingen, aan de
Zweedse westkust in Halland. Op 30 april 2014, na bijna 27 jaar, werd hij teruggevangen
te Catsricum. Onder andere in het kader van onderzoek door het NIOZ worden er jaarlijks
veel rosse grutto’s gevangen en geringd. Er zullen dus nog wel meer ouwe trutten, uh
grutten, gemeld worden.
Met dank aan Hans Schekkerman

Steenuil, Athene noctua, Arnhem 3769204
“Een Tilligter steenuil is flink op reis gegaan en ver die Heimat ingetrokken”, kopt het
mailtje dat we van Friso Koops ontvingen. Op 24 mei 2014 werd deze steenuil als
nestjong geringd aan de Gruttoweg te Tilligte, Noordoost Twente. Na uitvliegen is het
uiltje behoorlijk gaan zwerven. Ze kwam voor een steenuil wel ver, maar moest de reis
helaas met de dood bekopen. Op 6 oktober 2014 vloog ze tegen een raam in Giesen,
Niedersachsen, Duitsland. Dat is 202km vrijwel pal ten oosten van de ringplaats, net
onder Hannover. Volgens de melder betrof het een vrouwelijke vogel.
Met dank aan Friso Koop

Steenuil, Athene noctua, Arnhem 3707588
Nog een reislustige steenuil uit Twente werd ons gemeld door Leo Hassing. Leo schrijft:
“Hierbij een terugmelding van een Steenuil die ik in Overdinkel op 1 km afstand van het
Ringstation als pull heb geringd op 6 juni 2012 en die op 122 km hier vandaan werd
teruggemeld uit Heeswijk-Dinther in Noord-Brabant op 3 december 2014”. De vogel, net
als de Tilligter uil een vrouw, heeft in Noord-Brabant een broedsel gehad met vier jongen.
De afstand van 122 km is voor een steenuil een respectabele afstand. Leo schrijft: “Ik heb
twee terugmeldingen die nog verder waren, een van 168 en één van 127 km.”
Met dank aan Leo Hassing

Oeverzwaluw, Riparia riparia, Arnhem AX 92890
In 2013 werd door het VRS-Hessenpoort (Zwolle) een RAS-project gestart voor
oeverzwaluwen. Dat jaar werd op twee locaties gevangen; bij een kunstwand en bij een
wand in een zanddepot. Tussen beide broedplaatsen zit ongeveer 1000 meter.
Op 18 juli 2013 werd een volwassen vrouw geringd in het zanddepot, waarvan we een
terugmelding ontvingen vanuit Frankrijk. De vogel was daar op 25 augustus 2013, dus 50
dagen later, door Franse collega’s gevangen en gecontroleerd bij Montier-en-Der, iets ten
zuiden van het Lac-du-Der (bekend van de Kraanvogels). Deze vogel trok kennelijk over
midden-Frankrijk richting het overwinteringsgebied in Afrika.
Jan schrijft: “Het was een leuke verassing toen we op 5 juli 2014 de vogel weer als
broedvogel aantroffen, nu broedend in de kunstwand.” Uit de vele RAS projecten aan
oeverzwaluwen blijkt dat er wel vaker wordt gewisseld tussen kolonies.
Met dank aan Jan van Dijk
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Blauwborst, Luscinia svecica, Arnhem F 693522
Deze blauwborst werd geringd als eerste kj vogel op 29 juli 1995 aan de Gooimeerdijk
(Kromslootpark) bij Almere en terug gevangen door een ringer op 4 oktober 2009 in
Vilamoura, Loulé, Faro, aan de zuidkust van Portugal (1987 km verderop). Pas vijf jaar
later(!) kwam deze leuke terugmelding bij ringer Kees Breek binnen. De vogel was bij
terugvangst tenminste 14 jaar, twee maanden en vijf dagen oud, en nog altijd in leven. De
oudste blauwborst op de lijst van Staav werd 11 jaar en 5 maanden.
Ton Eggenhuizen merkt op: “De vogel is geringd op onze vorige lokatie aan de Gooimeerdijk.
We ringen al vanaf 2007 daar niet meer. Jammer, want wellicht hadden we de vogel zelf
ook nog terug kunnen vangen daarna”. De vogel werd overigens wel al op 6 augustus
1995 op dezelfde locatie aan de Gooimeerdijk terug gevangen.
Met dank aan Ton Eggenhuizen

Zwartkop, Sylvia atricapilla, Arnhem XE 14601
Piet van Tilburg schrijft enthousiast over een Zwartkop die als eerste kj vrouw geringd werd
in Nationaal Park De Groote Peel op 3 oktober 2014 en 16 dagen later, op 19 oktober
2014 werd gecontroleerd op het eiland Utsira aan de Noorse westkust eveneens als 1kj
vrouw. Piet schrijft: “Ik vind dit erg absurd en misschien iets voor terugmeldingen in Het
Vinkentouw??
Dat een Zwartkop 890 km naar het noorden vliegt om later!!!! weer naar het zuiden te
gaan??”. Hoe vreemd het ook klinkt, er zijn meer terugmeldingen van zwartkoppen die
een vergelijkbaar patroon laten zien, waarbij tijdens de najaarstrek eerst naar het noorden
wordt gevlogen, om daarna (vermoedelijk) weer terug naar het zuiden te vliegen of over
te steken naar Engeland.
Met dank aan Piet van Tilburg.

Goudhaan, , Kaunas XE 14601
Deze goudhaan werd gecontroleerd op 12 november 2014 tijdens het ring-Mus project
van Peter Bleijenberg in Hengelo. De vogel was ruim een jaar daarvoor, op 9 oktober
2013, als eerste kj geringd te Ventés Ragas in Letland, 1003 km ten Noordoosten van
Hengelo. Nu lijken ze daar in Twente wel een beetje een abonnement te hebben op
vogels uit de Baltische Staten, maar deze goudhaan vond Peter toch opmerkelijk. Leo
Hassing merkt op: “De vogel is al in 2013 geringd, zou hij al 2 keer richting het westen
zijn geweest?” Hoewel de meeste goudhanen maar kort leven moeten er toch heel wat zijn
die die reis inderdaad twee keer of misschien wel vaker in hun leven maken. Hoewel de
afgelegde afstand een hele prestatie lijkt voor zo’n klein vogeltje is de terugmelding niet zo
uniek als je misschien zou denken. Er zitten momenteel 56 goudhanen in de databse van
Vogeltrekstation die uit die regio kwamen of nog verder naar het noordoosten. De verste
tot nu toe kwam uit Porvoo, aan de kust van de Finse golf net ten oosten van Helsinki.
Met dank aan Leo Hassing
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Mededelingen van het Vogeltrekstation

Goed onthouden!
Af en toe is het goed om ringers en assistent-ringers te herinneren aan enkele belangrijke
gebruiken, regels en afspraken. Hier volgt een lijsttje met 3 belangrijke punten:
1. Elk jaar dient u vóór 1 maart uw ringmachtiging of assistent-ringerverklaring te
verlengen. Bij die verlenging kunt u tevens wijzigingen doorgeven. U kunt aangeven
welke vangmiddelen u gebruikt, welke oude projecten van uw machtiging kunnen worden
verwijderd en welke nieuwe projecten u wilt starten. Verlengen kan eenvoudig online
door het webformulier in te vullen op de website van Vogeltrekstation. U wordt daar elk
jaar in december of januari aan herinnerd. Dit keer is die herinnering verstuurd op 19
december. Alléén ringers zonder internet krijgen met het decembernummer van OHV een
verlengingsformulier thuisgestuurd.
2. Uiterlijk ééns in de drie jaar dient u een certificeringsbijeenkomst bij te wonen.
Voor nieuwe ringers telt het examen als eerste certificering, daarna moeten ook zij een
bijeenkomst bijwonen. De datum waarop uw certificeringsstatus afloopt staat vermeld op
uw ringmachtiging. Om in aanmerking te komen voor verlenging van uw machtiging dient
u op 1 maart nog een geldige certificeringsstatus te hebben. Als die voor 1 maart van het
volgend jaar afloopt dient u zich dit jaar te certificeren. Lees de spelregels na op http://
www.vogeltrekstation.nl/informatie-voor-ringers/certificering
3. Een wijziging van uw adresgegevens kunt u zelf doorgeven door deze gegevens in
GRIEL te wijzigen. Ga naar ‘Mijn administratie’ -> ‘Mijn account’. Let op: gebruik zowel
het groene vinkje als de update knop om uw wijzigingen daadwerkelijk op te slaan. De
door u opgegeven adresgegevens in GRIEL worden gebruikt bij alle correspondentie. Een
email naar Vogeltrekstation is alleen nodig indien u een ander emailadres krijgt. Heeft u
geen inloggegevens voor GRIEL? Mail Vogeltrekstation om deze te verkrijgen.

Certificeringsbijeenkomsten in 2015
In 2015 wordt zoals altijd weer een aantal certificeringsbijeekomsten georgansieerd.
De bijeenkomsten worden in samenwerking met de Ringersvereniging en de lokale
ringersgroepen vormgegeven. Tot nu staan de volgende bijeenkomsten gepland:
11 april 2015		

Steenuil, Culemborg				

20 deelnemers, vol

25 juli 2015		

Zangvogels, Ooyse Graaf, Ubbergen

9 deelnemers, open

15 augustus 2015

Zangvogels, Zwarte Meer			

9 deelnemers, open

29 augustus 2015

Zangvogels, Budel				

9 deelnemers, open

26 september 2015 Zangvogels, Schiermnnikoog		

9 deelnemers, open

10 oktober 2015

Schedelverbening, Westenschouwen6 deelnemers, open

Details over deze en andere bijeenkomsten vind u altijd in de kalender op de voorpagina
van www.vogeltrekstation.nl. Daar kunt u zich tevens opgeven. Doe dat op tijd om
terleurstelling en een verlopen certificeringsstatus te voorkomen!
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Vorderingen ‘verbouwing’ GRIEL
Net als bij een echte verbouwing heeft ook de verbouwing van GRIEL de nodige vertraging
opgelopen. Aanvankelijk dachten we in de volgende versie alleen het downloaden
van gegevens en een aantal kleinere zaken aan te passen. Het bleek echter dat zaken
zodanig met elkaar verweven waren dat we er niet aan ontkwamen ook gelijk de hele
gegevensinvoer aan te pakken. Het goede nieuws is dat deze fase van de verbouwing
nu zo goed als afgerond is en er een nieuwe versie van GRIEL in de steigers staat waarin
de invoerschermen voor zowel ringers als voor het grote publiek in belangrijke mate zijn
gewijzigd. Eerste interne tests van de nieuwe versie hebben weliswaar tot een aantal kleine
aanpassingen en puntjes op de i geleid, maar grote missers zijn nog niet aan het licht
gekomen. De versie zal nu door een aantal gebruikers getest gaan worden. Als ook die
tests geen grote gebreken meer aan het licht brengen dan kan de nieuwe versie relatief
snel in gebruik worden genomen.
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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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