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Voorwoord
Henk van der Jeugd
Deze najaars-OHV is helaas een mager exemplaar geworden. Hoewel het al jaren veel
moeite kost om kopij binnen te krijgen is het deze keer wel erg droevig gesteld met slechts
twee bijdragen. Op Het Vinkentouw is er om elkaar te informeren over leuke ring-weetjes,
opmerkelijke vondsten, nieuwe informatie over determinatie, biometrie of andere zaken,
en meer of minder wetenschappelijke bijdragen op basis van ringgegevens. Op Het
Vinkentouw is een blad vóór en dóór ringers en niet alleen om gevuld te worden door
medewerkers van het Vogeltrekstation. Daarom nogmaals een dringende oproep: stuur
ons kopij, hoe triviaal uw bijdrage in uw ogen ook mag zijn, het kan interessant leesvoer
zijn voor uw collega’s. Klim in de pen, schrijf uw ervaringen op. Als u uw verhalen kunt
illustreren met foto’s en grafieken dan is dat des te mooier. Schroom niet, en verras ons
met uw bijdrage!
De twee artikelen in dit ‘kerstnummer’ zijn van Koos van Ee en Jan Doevendans. Koos
schrijft over een zeer opmerkelijke en wetenschappelijk belangrijke waarneming over het
broedgedrag van spreeuwen die dankzij de inzet van nestkasten met camera’s aan het licht
kwam. Jan vertelt ons hoe je huiszwaluwen kunt vangen bij bijvoorbeeld een zwaluwtil.
Leuke bijdragen zoals we er graag meer ontvangen.
Verder de gebruikelijke terugmeldingen en enkele mededelingen over nieuwe prijzen in
de webwinkel van Vogeltrekstation als gevolg van de BTW heffing, over het nieuwe GRIEL
2.0, en over de aanstaande verlenging van uw machtiging of assistent-ringer verklaring.
Lees deze mededelingen!
Ik wens u namens de medewerkers van het Vogeltrekstation prettige feestdagen en een
gelukkig en gezond 2016 toe!
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Opmerkelijk spreeuwengedrag
zichtbaar door gekleurringde
spreeuw bij Nestkastlive

Koos van Ee,
Henk van der Jeugd

S

tichting NestkastLIVE beheert een groot aantal nestkasten en laat bezoekers van
hun website mee genieten van beelden uit een aantal van die nestkasten door
het plaatsen van camera’s. In het kader van het Jaar van de spreeuw zijn de
spreeuwenkasten van Nestkastlive in 2014 mee gaan doen aan het onderzoek met
camerakasten en kleurringen. De camerakasten van Nestkastlive hangen op een balkon
op de vijfde verdieping van een flatgebouw in Alphen aan den Rijn. De flat staat langs
een drukke ontsluitingsweg met een grasstrook tussen de rijbanen. Op deze grasstrook
foerageren de spreeuwen.

In 2014 heb ik (KvE) daar twee nestjes met in totaal tien jongen en het vrouwtje (groen XG)
van (kleur)ringen voorzien. Ook in 2015 heeft dit vrouwtje twee nestjes grootgebracht. Op
16 april was het eerste legsel compleet: 6 eieren en op 8 mei zijn de 6 jongen geringd en
ook het mannetje heeft toen ringen gekregen (ZE). Op 20 mei was de kast weer leeg en
waren de jongen van het eerste nest gevlogen. Het mannetje (ZE) begon twee dagen later
al weer met nestbouw in de inmiddels schoongemaakte kast.
Op 28 mei werd het eerste eitje van het tweede legsel gelegd. Dit werden er 4 in totaal en
op 31 mei bleef het vrouwtje op de
eieren zitten. Ze deed dit broeden
alleen. Het mannetje zorgde voor
de jongen van het eerste nestje;
dit blijkt uit observaties in de buurt
door het team van Nestkastlive.
Op 8 juni werd dit voeren van de
jongen van het eerste nestje nog
waargenomen.
Op 12 juni zijn de kuikens uit het
ei gekomen en werd de laatste
eischaal door pa afgevoerd. Pa en
ma zorgden samen voor de jongen.
De weersomstandigheden waren
ongunstig en 1 van de kuikens
bleef achter in het nest en werd
op 15 juni niet meer gezien.Op
die dag kwam ook het jong uit het
eerste nest met ringcode G ZH de Figuur 1. Jong ZH komt met nestmateriaal
kast binnen en voerde de kuikens.
De dagen erna bleef ZH komen en
voerde en verwarmde de jongen, ruimde hij poepjes op en bracht hij nestmateriaal mee.
Ook werd tijdens de buurtobservaties gezien dat ZH actief voedsel zocht en dit naar de
kast bracht. Op 20 juni zijn de drie overgebleven jongen van ringen voorzien. ZH bleef
ook daarna dagelijks broedzorg verlenen. Op 27 juni werd ZH voor het laatst bij de kast
gezien toen hij door het vlieggat de jongen voerde. Op 2 juli vlogen de eerste twee jongen
uit en de derde volgde een dag later.
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Dit zorggedrag van jonge vogels
is bij spreeuwen nog niet eerder
beschreven. Cramp & Perrins (1994)
vermelden wel dat is waargenomen
dat andere spreeuwen dan de
ouders meehielpen met het voeren
van de jongen, maar dat niet
bekend was of dat jongen van
dezelfde ouders betrof. Ehrlig et al.
(1988) vermoedden dat helpgedrag
bij spreeuwen in Noord Amerika
voorkwam, maar hadden daarvoor
geen bewijs, en riepen vogelaars op
goed te letten op dergelijk gedrag.
Door het gebruik van camera’s en
kleurringen krijgen we letterlijk een
inkijkje in de familiebanden van
de spreeuw, en is dit bijzondere Figuur 2. Jong ZH brengt voedsel
gedrag nu goed gedocumenteerd.
Een grote groep mensen heeft hier bovendien van mee kunnen genieten omdat alles live
te volgen was op http://nestkastlive.nl/spreeuw2/In zijn boek over helpgedrag bij vogels
vermeldt Brown (1987) alleen Afrikaanse spreeuwensoorten als ‘coöperatieve broeders’.
Volgens Rubinstein & Lovette (2007) zijn 16 soorten Afrikaanse spreeuwen in meer of
mindere mate coöperatief. Het betreft met name soorten die in droge savanne leven met
een grote variatie in de hoeveelheid regenval. Bekende en goed bestudeerde soorten
zijn bijvoorbeeld de diverse soorten glansspreeuwen als golden-breasted starling, lesser
blue-eared glossy starling en de parachtigesuperb starling. Aan dat rijtje kunnen we nu
onze ‘eigen’ spreeuw ook toevoegen. Hoe vaak dit gedrag echt voorkomt weten we echter
nog niet. Misschien dat de spreeuwen die in 2014 en 2015 zijn gekleurringd nog meer
geheimen gaan prijsgeven. Houdt ogen open en laat de camera’s rollen!
Boskoop, Koos van Ee
Wageningen, Henk van der Jeugd
Brown,J.L. 1987. Helping and communal breeding in birds: ecology and evolution. Princeton
University Press, Princeton, New Jersey.
Cramp, S. & Perrins C.M. (red.) 1994. Birds of the Western Palearctic, deel VIII. Oxford University
Press, Oxford.
Ehrlig, P, Dobkin D.S. & Wheye D.I. 1988. The Birder’s Handbook: A Field Guide to the Natural
History of North American Birds. Simon and Schuster, New York.
Rubenstein, D.R. & Lovette I.J. 2007. Temporal environmental variability drives the evolution of
cooperative breeding in birds. Current Biology 17: 1414–1419.
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Ervaringen met (volwassen)
huiszwaluwen ringen: Meer
resultaat met minder netten!

Jan Doevendans

A

l een geruim aantal jaren verricht ik privé en in opdracht van particulieren,
woonbouwverenigingen, gemeentes en provincies veel bescherm-, onderzoeksen ringwerk aan huiszwaluwen. Daarbij zijn vrijwel altijd ook vrijwilligers en andere
ringers betrokken. Toffe collega ringers daarbij zijn Andries Berghuis, Dolf van der Gaag,
Johannes Fokkens en Jan Staal. Tot 2011 was mijn overleden vrouw Rita Viersma er ook
vaak bij, nu is dat Sandra Beverwijk.
Verreweg de meeste huiszwaluwen ringen we in zelf
gebouwde “snel montage” dubbele kunstnestkommen
waarvan we er nu zo’n 200 hebben geplaatst. Daarin
ringen we de laatste jaren tussen de 200 en 500
nestjongen van huiszwaluwen. Inmiddels zijn het er in
totaal meer dan 2500. Uit deze resultaten zijn we nu
doende een leeftijdsreferentietabel samen te stellen (in
bewerking).
Door de rust bij het werken, het snelle “af en terug”
systeem én het werken met hoogwerkers lukt het
regelmatig ook om adulte huiszwaluwen in handen te
krijgen op het nest. Omdat (ook) huiszwaluwen gevoelig
zijn voor verstoring bij het nest doen we dat in principe
niet als er eieren zijn. Controlerondes worden altijd
zorgvuldig gepland. Jaarlijks krijgen we zo ook enkele,
tot enkele tientallen, adulte huiszwaluwen in handen.
De overlevings- en verplaatsingsresultaten daarvan
zijn spectaculair! Het lijkt erop dat huiszwaluwen
minder plaats- en kolonietrouw zijn dan verwacht.
Ook daarover hebben we een artikel in voorbereiding
(met hulp van GRIEL!).

Figuur 1. De huiszwaluwtoren in
Lauwersoog

In overleg is door de provincie Groningen in 2013 bij de al bestaande grote kolonie van
de Pagode (het brug- en sluisbedieningshuis) in Lauwersoog een losstaande, 3,5 meter
hoge, huiszwaluwtoren gebouwd. Daaraan zijn 11 x 2 van onze kunstnesten geplaatst
(figuur 1). Deze toren raakte direct het eerste jaar al halfvol met broedende huiszwaluwen!
Ondanks dat we terughoudend zijn met het (pogen te) vangen van volwassen huiszwaluwen
met mistnetten bij kolonies, wilden we daar in 2014, na observaties, toch mee starten. Het
kan extra gegevens opleveren!
Ook hier hebben we daarmee weer gewacht tot we zeker wisten dat de meeste nesten
halfwas tot oudere jongen hadden. De jongen zijn dan 12 tot 24 dagen oud. Vanaf 20
dagen kunnen huiszwaluwen vliegen, daarna komen ze tenminste nog enkele dagen weer
terug naar het nest (wat niet het eigen nest hoeft te zijn).
Maar daarmee waren we er nog niet. De vraag: “Hoe vang je verantwoord en succesvol
volwassen Huiszwaluwen?” dook nadrukkelijk op! Na veel observeren en enkele pogingen
komen wij tot het volgende “protocol”:
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Allereerst moet je er van overtuigd
zijn dat het verantwoord is. Vang
NIET bij slecht weer, koude, regen
of wind. De beste vangmomenten
zijn meestal ’s avonds, na een
warme dag. Dan komen ze om de
tien minuten thuis om te voeren.
Als het (’s ochtends) koud is vliegen
er weinig insecten, dus ook weinig
zwaluwen. Huiszwaluwen vliegen
door tot in de schemering, dan
moet je dus weer weg zijn.
Wij proberen altijd met tenminste
twee ervaren vangers te zijn. Je kunt
“een golf” krijgen, dan is snelheid
geboden, niet alleen voor de
kwetsbaarheid van huiszwaluwen,
ze ontsnappen ook graag weer uit
de netten. Het vangmateriaal moet
echt meer dan in orde zijn. Er zijn
beslist hoge netten nodig, die ook
snel én stabiel omhoog en omlaag
moeten kunnen. Ga niet staan te
sjorren, trekken en wiebelen aan
of bij (inferieur) omhoog gebrachte
trutnetten. Informeer de omgeving
uitgebreid vooraf en zorg voor
opvang van geïnteresseerd (of boos)
Figuur 2. De huiszwaluwtoren in Lauwersoog met
publiek, vergunningen bij de hand.
twee mistnetten in een hoekopstelling.
In openbaar terrein ben je met drie
mensen pas goed bezig. Verwerk je
vogels snel en op redelijke afstand, het liefst in een verdekt opgestelde auto. Je zal merken
dat de huiszwaluwen, zo gauw als je je vertoont, met z’n allen groot alarm geven en dat ze
jou en de schuilauto de volgende keer direct herkennen! Maak je geen illusies dat je “ze
allemaal gaat vangen”. Je mag blij zijn met enkele!
De belangrijkste succes regel daarna is: zet NOOIT de gehele kolonie af. Huiszwaluwen
zijn oogjagers, ze zien dus heel erg goed, óók de netten. Als je alles (rondom) afzet komen
ze niet en dat kan niet vanwege de jongen. Met rust en verleiding lukt het wél. Vang ook
nooit te lang, kijk goed naar de reactie en aarzel niet snel weer in te pakken als ze alleen
in de omgeving blijven rondvliegen. Dat verhoogt de kansen voor de volgende keer, wat
het beste pas weken later kan zijn.
Op deze manier hadden wij op 30 juni en 30 juli 2014 met 2x3 meter hoge netten (in een
hoek opgesteld) best succes rond de zwaluwtoren (figuur 2). Beide keren in de avonduren.
De eerste avond hadden we tussen 19.00 en 20.00 uur 6 N1 vogels. De tweede keer
tussen 17.00 en 20.00 uur (met tussendoor de netten ’n uur dicht) weer 6 volgroeide
vogels, 2x N1 en vier keer “vliegende jeugdkleders”.
Eén van deze vogels met jeugdkleed pakten we dit jaar (2015) in de naburige kolonie als
volwassen man terug in een kunstnest met kleine pullen. Wetenschap!
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Nawoord
De waarnemingen rond het vangen zijn eigenlijk het meest boeiend. Het is prachtig om te
ervaren hoe snel de vogels doorgaan met voeren in het niet afgenette deel van de toren,
terwijl de andere aarzelen omdat ze hun gebruikelijke aanvliegroute geblokkeerd zien. Al
snel zie je deze dan omvliegen, langs of onder het net door. Tot ze gewend raken en zich
(scheldend) vergissen. En dan vang je ze!
Succes!
Jan Doevendans
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Nieuwsbrief 2015 – 2
(17 juli 2015)
Bestuur ringersvereniging
Nieuw e-mailadres secretariaat: ringersvereniging@hotmail.com

Laatste nieuws – btw plicht voor Vogeltrekstation
Het bestuur van de RV ontving zojuist het bericht dat het NIOO/VT – tegen eerdere beloften
in – toch btw-plichtig gaat worden. Het betreft een al jaren slepende zaak tussen de
Inspecteur van de Belastingen en de KNAW (waaronder ook het VT valt). Wat de precieze
gevolgen voor de ringers zijn is nog onbekend, maar het zou kunnen dat de ringprijzen iets
omhoog gaan, maar niet met 21% omdat er ook weer btw-verrekening kan plaatsvinden.
Voor het VT wordt het uitvoeren van projecten duurder waardoor de concurrentiepositie
moeilijker wordt. Over de consequenties voor ringers volgt nog een overleg tussen het
bestuur van de Ringersvereniging en het Hoofd van het VT.

Vogelgriep – vervolg
Wat betreft de Ringersvereniging zijn er rond dit onderwerp geen nieuwe ontwikkelingen te
melden. Het Vogeltrekstation is druk bezig om met het Erasmus Medisch Centrum en de
Afdeling Animal Ecology van het NIOO een aanvraag voor een vervolgonderzoek naar
vogelgriep in te dienen bij de Stichting Toegepaste Wetenschappen (STW). Dit onderzoek
richt zich op mogelijkheden om in een vroeg stadium te kunnen aangeven of er een
griepvorm onze kant opkomt en welke maatregelen dan kunnen worden genomen. Bij dit
onderzoek zal de hulp van ringers weer onontbeerlijk zijn!
Bijwonen certificeringen en professionaliseren certificering.
Het bestuur heeft de afgelopen periode de certificering bij het Dutch Wildlife Health Centre
(DWHC) in Utrecht bijgewoond. Een “must” voor elke ringer!
Bij de certificeringen van deze zomer en herfst kunt u de volgende bestuursleden tegemoet
zien (nog niet vermeld op de nieuwe website van het VT):
25 juli – Ooyse Graaf: Koos van Ee
29 aug - Budel: Gerard Boere
26 sept – Schiermonnikoog: Joke Winkelman
15 aug – Zwarte Meer: John de Vries en/of Ton Eggenhuizen
10 okt – Westenschouwen: John de Vries en/of Ton Eggenhuizen
Over de professionalisering van opleiding en certificering is binnen het bestuur de afgelopen
periode veel overleg geweest. Ook heeft het bestuur zich geïnformeerd over de gang van
zaken rond opleiding en certificering in een aantal buurlanden. Dit heeft geleid tot een
conceptnota die op 23 juni met het Hoofd van het VT is besproken. Daaruit bleken weinig
verschillen van inzicht. De conceptnota wordt nu afgerond, waarna een inspraakronde
voor de leden van de Ringersvereniging volgt. Afronding van deze nota staat hoog op
onze prioriteitenlijst voor 2015, ook omdat in het kader van de Wet op de Dierproeven de
KNAW en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) de gang van zaken rond
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het ringwerk deze herfst nader komen bekijken.
Daarna zal het werk aan de andere hoofdstukken voor het Ringershandboek verder worden
opgepakt waarbij ook de hulp en expertise van de ringers zal worden ingeroepen.

Ringatlas
Tijdens de bijeenkomst van de Werkgroep Ringatlas op 18 april zijn de eerste ruwe
concepten van enkele soorten besproken. Daaruit kwamen wat technische problemen
naar voren die onder andere betrekking hebben op de omvang en indeling van de Excelbestanden die soortbewerkers krijgen toegestuurd. Om die beter te kunnen beheersen werd
voor de huidige auteurs op 29 april een cursus Bewerken Excel-bestanden georganiseerd.
De ervaringen worden op papier gezet voor toekomstige auteurs.
Ook blijken in de aangeleverde Griel-bestanden veel fouten te zitten die ten dele door de
ringers zelf bij het invoeren zijn veroorzaakt. Een paar voorbeelden uit de lange lijst:
• Leeftijden hoger dan 2 kj bij soorten waarbij je dat niet aan de vogel kunt zien,
bijvoorbeeld leeftijden van 3 kj en 4 kj voor Rietzanger, die werden berekend op basis
van eigen terugvangsten. Deze fout zou niet gemaakt mogen worden!
• Dubbelmeldingen met iets verschillende coördinaten.
• Mogelijke datumfouten, bijvoorbeeld notoire Afrikatrekkers die in december in
Nederland worden terug gemeld.
• Fouten die zijn gecorrigeerd in GRIEL maar toch weer opduiken in het Excel-bestand.
Theoretisch kan dat niet en het is nog onduidelijk hoe dit kan gebeuren.
In de praktijk betekent dit dat het volledige databestand opgeschoond dient te worden.
Ook kwamen veel suggesties naar voren voor verbetering van de proefkaarten (zoals kleur,
symboolvormen, aantal stippen per kaart) en suggesties om kaarten, tabellen en teksten
handzaam en relevant te houden. Bijvoorbeeld: rekening houden met terugmeldingen van
geschoten vogels en andere doodsoorzaken, afgrenzing van seizoenen (welke maanden
behoren tot welk seizoen, vooral van belang voor het ‘zien’ van doortrekkende populaties
van Noord- en Oost- Europa als deze in de broedtijd in Nederland zijn geringd), opnemen
CES resultaten, en zaken die voor meer soorten gelden niet bij elke soort maar in een
apart hoofdstuk beschrijven.
De Werkgroep Ringatlas komt begin september weer bijeen. Helaas kan Steven de Bie
voorlopig zijn voorzitterschap niet vervullen wegens gezondheidsproblemen. Gerard Boere
neemt nu dit voorzitterschap waar, maar gezien alle andere taken die het bestuur van de
RV al vervult wordt nu naarstig naar een tijdelijke vervanger gezocht.
Mocht u voorzitterservaring hebben en tijdelijk een helpende hand willen bieden, meld u
dan bij de Gerard Boere (gc-boere@kpnmail.nl).
Zonder voldoende vrijwilligers komt de atlas beslist niet van de grond!
Gerrit Speek (voormalig Hoofd VT) meldde het bestuur onlangs dat hij al in 2012 een opzet
voor een digitale atlas aan het VT en het toenmalige bestuur van de RV heet toegestuurd.
Zijn idee werd niet opgepakt omdat toen de voorkeur werd gegeven aan een ringatlas
in boekvorm. Omdat dat niet financierbaar bleek heeft het huidige bestuur van de RV in
2014 een aanvang gemaakt met het maken van een digitale atlas, niet wetende dat er
al een voorstel van Gerrit Speek lag. Op gerritspeek.nl/vogeltrekatlas staan een aantal
nuttige handreikingen die het bestuur graag aan de Werkgroep Ringatlas meegeeft!
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Op dit moment werken het bestuur van de RV en het VT aan een subsidieaanvraag voor
controlewerkzaamheden van de database en het vervaardigen van een website format
voor de digitale atlas. De €1000.- die de ALV van de RV in 2014 beschikbaar stelde voor
het ringatlaswerk wordt daarbij als (verplichte) eigen inbreng ingebracht.

Nederlandstalige determinatiegids
De afgelopen maanden hebben enkele leden van de RV en een Belgische ringer
proefvertalingen gemaakt van een aantal soortteksten uit de Franstalige gids van Laurent
Demongin. Hieruit blijkt dat een een-op-een vertaling van deze gids geen haalbare kaart
is. Het Frans is (te) gecompliceerd en de tekst zo compact geschreven dat men (te) veel
tijd per soortvertaling kwijt is. Ook telt de gids veel soorten die voor onze ringers niet
opportuun zijn. Verder blijken voor de vertalingen onvoldoende vrijwilligers voorhanden,
terwijl voor een betaalde vertaling de financiële middelen en financieringsmogelijkheden
ontbreken. Dit laatste bleek ook uit overleg hierover met de KNNV-Uitgeverij.
Het bestuur gaat nu proberen van Demongin toestemming te krijgen voor het gebruik van
deelteksten en illustraties uit zijn gids. Ons doel is en blijft vooral een goede up-to-date
Nederlandstalige voor zangvogels: een nieuwe en vollediger ‘Conings/Speek’.

Wet natuur
De discussies in de Tweede Kamer en de Vaste Commissie van het ministerie van EZ
over de nieuwe Wet natuur concentreerden zich de afgelopen weken sterk op jacht en
op regelgeving rond natuurgebieden. Het bestuur heeft deze discussies zoveel mogelijk
gevolgd (via internet en tv) en daarin geen spoortje van een discussie over het ringen
kunnen ontdekken. Mocht het ringen van vogels controversieel zijn geweest dan was dat
in de discussie over de jacht ongetwijfeld naar voren gekomen.
Inmiddels is de wettekst door de Tweede Kamer aangenomen en naar de Eerste Kamer
gestuurd. Het ligt in de verwachting dat de wet per 1 januari 2016 in werking treedt.
Daarna is het wachten op de uitvoeringsmaatregelen en vooral op wat wel en niet naar
de provincies gaat wat betreft het vergunningenbeleid. Het bestuur van de RV heeft goede
hoop dat de verlening van machtigingen voor het ringen blijft zoals deze nu is: verstrekking
van de machtigingen aan de ringers door het VT dat vanuit de oude FF-wet daarvoor een
vergunning heeft. EZ heeft toegezegd dat het bestuur van de RV de concepttekst voor de
uitvoeringsregeling nog ter inzage krijgen.

VT Staf
Een punt van grote zorg waarvoor het bestuur van de RV zich het laatste jaar bij het
NIOO heeft ingezet betreft het opheffen van de onderbemensing van het VT. Henk van
der Jeugd zal er ook zelf nog een mededeling over doen, maar het doet het bestuur
van de RV bijzonder veel deugd nu al te kunnen melden dat er vanuit het NIOO geld
beschikbaar is gesteld voor een part time projectmedewerker voor een periode van vijf
jaar. Dat gaat een sterke verbetering betekenen van de ondersteuning vanuit het VT voor
onze ringactiviteiten! Voor Henk betekent het minder tijd besteden aan routinematige
administratieve en organisatorische zaken en meer tijd voor het opzetten van nieuwe,
extern te financieren projecten. Goed nieuws dus!
Verder krijgt Murad Maas voor een beperkte periode een uitbreiding van het aantal uren
per week om GRIEL verder te vervolmaken. GRIEL loopt al aanzienlijk beter dan een half
jaar geleden. Dat blijkt ook uit de sterke daling van het aantal klachten dat Murad en het
bestuur van de de Ringersvereniging krijgen.
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Nieuwe website Ringersvereniging
Tijdens de laatste ALV werd besloten de eigen (inmiddels gesloten) website van de
Ringersvereniging onder te brengen binnen de site van het VT. Binnenkort migreert de
website van het VT naar de nieuw opgezette website van het NIOO. Op de VT-site komt
dan een algemeen deel over de Ringersvereniging met een link naar een eigen gesloten
stukje website dat alleen voor leden van de Ringersvereniging toegankelijk zal zijn. Het
bestuur van de RV is daar heel gelukkig mee! Een ruwe opzet voor het eigen deel is
inmiddels gemaakt en bij het VT neergelegd, een tekst voor het algemene openbare deel
is gereed en aan het VT gegeven. Na de zomer vakantie wordt er door het bestuur gewerkt
aan de ‘vulling’ van het eigen deel en krijgt u instructies voor de toegang.
Op het gesloten deel zullen leden van de RV inzage hebben in onder andere vergaderstukken,
statuten, Nieuwsbrieven en het laatste nieuws. Er wordt geen discussie forum toegevoegd,
daarvoor voldoet Ringersnet in voldoende mate. Wel kunnen leden zaken van belang voor
andere ringers insturen voor plaatsing op de site, waaronder mededelingen en door leden
geschreven rapporten, jaarverslagen en artikelen.

Overleg met Hoofd VT en NIOO
Op 23 juni hebben voorzitter en secretaris van het bestuur van de RV overleg gevoerd met
Henk van der Jeugd over een groot aantal zaken en de voortgang daarvan. De meeste
onderwerpen komen ook aan bod in deze Nieuwsbrief. Er is verder gesproken over een
iets andere opzet van de Ringersdag met een andere dagvoorzitter dan het Hoofd VT zodat
hij vrijuit aan de discussies kan deelnemen. Ook is soms sprake van gebrekkige informatie
van het VT naar het bestuur, waardoor in het MT/VT door de RV niet altijd adequaat kan
worden gereageerd.
Daarnaast werd op 15 juni door de voorzitter deelgenomen aan de MT-vergadering van
VT/NIOO, waarop de Meerjarenvisie voor het VT definitief werd vastgesteld.

Bestuursvergadering RV
Het bestuur heeft op 17 juni in Driebergen vergaderd ten huize van Joke Winkelman. De
meeste onderwerpen die aan de orde kwamen zijn ook in deze Nieuwsbrief behandeld. Er
is vooral gesproken over het hele traject van certificering en opleiding en de tekst van de
concept-nota.

Nog steeds geen lid?
Alle ringvergunninghouders kunnen lid worden van de Ringersvereniging. Momenteel zijn
nog geen 200 van de bijna 600 ringers lid. Voor het luttele bedrag van 10€ per jaar
worden ook uw belangen door ons behartigd. Word dus NU lid door:
aanmelding via het secretariaat: ringersvereniging@hotmail.com onder vermelding van
naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en ringersnummer.
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Nieuwsbrief 2015 – 3
(10 oktober 2015)
Bestuur ringersvereniging
Btw-discussie
In de vorige Nieuwsbrief meldden wij dat het Vogeltrekstation btw-plichtig zou worden. In
de loop van september werd duidelijk dat deze btw-plicht niet op de verwachte datum van
1 januari 2016 maar al per 1 oktober 2015 ingaat. Het Hoofd van het VT heeft na overleg
met het bestuur van de RV vervolgens eind september aan alle ringers per brief laten weten
dat vanaf 1 oktober 2015 21% btw wordt geheven op de verkoop van goederen zoals
ringen, mistnetten en stokken aan ringers. De btw-plicht geldt daarnaast voor sommige
diensten aan derden en geldt ook voor andere onderdelen van het NIOO en voor enkele
KNAW instituten. Het treft dus niet alleen het Vogeltrekstation.
De discussie over deze btw-heffing speelt al ruim vijf jaar. De KNAW heeft de afgelopen
vijf jaar in verschillende brieven en gesprekken met de Belastingdienst steeds weer met
goede argumenten aangegeven dat het vangen en ringen van vogels onderdeel is
van wetenschappelijk onderzoek en dat de vergunning die wordt verleend om vogels
te vangen en te ringen uitsluitend voor dit wetenschappelijk doel wordt uitgegeven en
derhalve vrijgesteld zou moeten zijn van btw. Uiteindelijk is de Belastingdienst niet met
deze argumenten akkoord gegaan.
Binnen het bestuur van de RV en met VT en NIOO is in de tweede helft van september
uitvoerig overleg geweest over deze kwestie. Het bestuur stelde zich daarbij op het
standpunt dat een heffing van 21% op de prijzen van alle ringmaten (waarin ook de
opcenten voor het VT zitten) wellicht voor de ene ringer veel ongunstiger zou kunnen
uitpakken dan voor de andere, afhankelijk van welke vogelsoorten de ringer vangt en
ringt. Ook zou de prijsverhoging ringers kunnen doen besluiten te stoppen met het ringen
van bepaalde soorten, hetgeen vanuit wetenschappelijk oogpunt niet altijd wenselijk
lijkt. Het bestuur wil daarom graag een analyse van de kostenverhoging voor ringers
zien, het liefst met verschillende scenario’s om tot een zo groot mogelijke beperking van
de toename in kosten voor zoveel mogelijk ringers te komen. Daarbij kan bijvoorbeeld
gedacht worden aan het (deels) doorberekenen van de mogelijkheid van btw-teruggave
waarvan het VT gebruik kan maken, nuancering in de ringprijzen, betrekken van ringen en
netten bij goedkopere producenten (mits van goede kwaliteit), het anders berekenen van
de broodnodige opcenten die nu op de ringen worden geheven, en aan aanvragen van
subsidies voor projecten waarin deelnemende ringers de kosten voor ringen en materialen
vergoed krijgen.
Omdat er geen tijd meer was om voor 1 oktober dergelijke scenario’s goed uit te werken
is het bestuur ermee akkoord gegaan om in de periode 1 oktober – 31 december 2015
de btw-heffing.
van 21% op alle producten door te voeren en in die periode te bekijken of er manieren
zijn om de pijn wat gelijkmatiger te verdelen. Wie overigens de oude met de nieuwe
ringprijzen vergelijkt, ziet dat de prijzen niet van alle ringmaten met 21% zijn verhoogd.
Dat komt omdat het Hoofd van het Vogeltrekstation de terug te vorderen btw op inkoop
voorlopig (deels) heeft verrekend, onder andere door geen btw te berekenen over het
opslaggedeelte in de prijzen. Omdat de opslag per ringmaat verschilt, zijn er daardoor
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verschillen in de mate van prijsverhoging per ringmaat ontstaan.
Verschillende leden hebben gereageerd in de richting van het bestuur met voorstellen om
bij de belastingdienst protest aan te tekenen of om een rechtszaak tegen de belastingdienst
te beginnen. Maar ook waren er reacties in de trant van “wij hebben gewoon al jaren
geluk gehad dat wij geen btw hoefden te betalen”. Na ampel overleg binnen het bestuur
en met VT en NIOO, en na het inwinnen van extern juridisch advies door het NIOO, heeft
het bestuur besloten richting belastingdienst niets te ondernemen omdat de kans op succes
nihil geacht wordt en een rechtszaak bovendien al snel in de papieren kan lopen. Onze
voorkeur gaat uit naar in goed overleg met VT bekijken hoe de “schade” het beste kan
worden opgevangen. Het bestuur heeft daartoe ook een schriftelijk verzoek aan het NIOO
gestuurd.

Nieuwe projectmedewerker
Op 1 oktober ging een uitdrukkelijke wens van bestuur en ringers eindelijk in vervulling
door de part time aanstelling van Tess van de Voorde als de nieuwe VT-projectmedewerker.
Tess werkte hiervoor al op het NIOO en betrof een interne kandidaat. De voorzitter van
de RV woonde op 3 september het sollicitatiegesprek met haar bij. Zij maakte daarbij
een prima indruk. Als ringers zijn wij hierdoor weer verzekerd van allerlei vormen van
ondersteuning bij ons ringwerk. Ook gaat zij zich bezighouden met de organisatie van de
Ringersdag, CES-, RAS- en RingMUS dagen, certificeringsdagen, etc. Henk krijgt zo meer
tijd voor de broodnodige acquisitie om de financiële basis voor het VT te versterken. Het
bestuur heeft de directeur van het NIOO per brief haar vreugde over deze aanstelling
kenbaar gemaakt.

Bestuursleden/penningmeester
Tot nu toe hebben wij een ringer bereid gevonden om op de volgende ALV kandidaat
te zijn voor een voor de twee dan openvallende bestuurszetels. Het bestuur is daarom
nog steeds dringend op zoek naar een tweede kandidaat, bij voorkeur een ringer die als
penningmeester de relatief eenvoudige financiële administratie van de RV wil beheren.
Heb je interesse, meld je dan zo spoedig mogelijk per e-mail bij de voorzitter
		
gc-boere@kpnmail.nl

Wet Natuur
Op 29 september jl. vond het langverwachte overleg plaats tussen het ministerie van EZ
en diverse maatschappelijke organisaties over de Algemene Maatregelen van Bestuur
(AMvB’s) waarin de praktische uitvoering van de nieuwe Natuurwet wordt geregeld. Twee
leden van het bestuur hebben zich door de bijbehorende ruim 200 pagina’s juridische en
ambtelijke taal gewerkt en niet direct iets kunnen vinden op grond waarvan geconcludeerd
kan worden dat de ringerij en de bijbehorende vergunningverlening anders georganiseerd
gaan worden dan voorheen. Ditzelfde bleek uit het overleg zelf. Het VT is overigens
voorstander van een zelfstandige AMvB voor de regeling van het ringwerk om elke
verwarring met een mogelijke aanvraag bij de provincie te voorkomen. Immers, de wet
regelt nu dat vrijwel alle vergunningverlening in het kader van de nieuwe wet een taak is
van de provincie. Zoals het er nu uitziet dus met uitzondering van de ringvergunningen.
Tijdens het overleg was er wel discussie over het gebruik van bal-chatri vallen bij de
bestrijding van schadelijke vogels op vliegvelden, maar dat raakt ons als ringers verder
niet. Ook blijft de aankoop en verkoop van mistnetten een punt van aandacht. Onder de
oude wet is geregeld dat alleen het VT mistnetten mag invoeren en alleen mag verkopen
aan mensen met een ringvergunning. Dit betekent dat het door ringers zelf kopen van
mistnetten in het buitenland niet mag omdat het invoeren daarvan verboden is. Het is nog
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onduidelijk hoe dit in de nieuwe wet geregeld gaat worden. Wordt dus vervolgd.

Inspectie NVWA bij certificering
In relatie tot de nieuwe regels vanuit de Wet Natuur was op de certificeringsdag in Budel
een inspecteur van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) aanwezig, samen
met een deskundige voor de Wet op de Dierproeven (WOD) van de KNAW. Beiden
hadden geen ervaring met het werken met mistnetten en het ringen en meten van levende
vogels, maar concludeerden na afloop dat het vangen en ringen van vogels op zich
geen activiteit is die onder de WOD zou moeten vallen, zolang maar geen handelingen
worden uitgevoerd als bloed afnemen, veren trekken en cloaca-swaps maken. Daarmee
lijkt een belangrijke dreiging waarbij alle ringwerkzaamheden onder de WOD zouden
vallen afgewend. Het extern verzamelen van parasieten (teken en luisvliegen) lijkt niet
onder de WOD vallen.

Verbeteren kwaliteit ringwerk inclusief certificering
Opleiding, examinering en certificering van ringers moet als een belangrijk onderdeel van
de uitvoering van de Wet Natuur worden gezien. Het bestuur is daarom al enige tijd bezig
door middel van een vergelijking van de werkwijze in de ons omringende landen en een
interne discussie en gesprekken met het VT een concept op te stellen voor een aangescherpt
opleidings-, examen- en certificeringstraject voor nieuwe en bestaande ringers. Het is
immers ongewenst dat regels voor opleiding en certificering door het ministerie bedacht en
opgelegd gaan worden. Er wordt naar gestreefd om het concept nog voor de ALV van 12
december aan de leden voor te leggen voor commentaar en opmerkingen. De (overigens
beperkte) aanscherping is ook ingegeven door de opmerkingen van de inspecteur NVWA
die deelnam aan de certificering in Budel (zie punt hierboven). Hij gaf aan dit proces zeer
te waarderen en stimuleerde daar zeker mee door te gaan.

Ringatlas
Op 17 oktober vergadert de werkgroep weer om nog eens goed te kijken naar proefteksten,
kaartmodellen en werkverdeling tussen schrijvers en VT. Dit betreft dan met name de
foutencontroles in de database, hoe die moeten worden opgespoord en verbeterd, en wie
dat zou moeten doen. Het lijkt inmiddels het meest logisch wanneer het VT dat doet en dan
de basisgegevens aanlevert aan de soortschrijvers. Bij de proefsoorten kregen de auteurs
een EXCEL-bestand dat nog niet volledig gecontroleerd was. Dat leverde vertraging op en
bovendien bleek niet iedereen bedreven genoeg om vervolgens met EXCEL de gewenste
grafieken en tabellen te produceren. Er is daarvoor door VT wel een korte cursus gegeven,
maar dat bleek niet tot wederzijdse bevredigende resultaten te leiden.

Subsidieaanvraag Ringatlas
Afgelopen juli stuurde het bestuur van de RV een subsidieaanvraag voor het opschonen van
de database met ring- en terugmeldingsgegevens, het ontwikkelen van een kaartmodule
en de vergoeding van een aantal voorbereidende kosten voor de Ringatlas naar het Prins
Bernhard Cultuurfonds. Zij stuurden onlangs een beschikking waardoor wij over € 25.000
voor de genoemde werkzaamheden zouden ontvangen. In de beschikking staan echter
voorwaarden waaraan niet of nauwelijks kan worden voldaan. Voor de vlag uitgaat, moeten
wij dus terug naar het PBCF om over deze voorwaarden te praten. Ook dit belangrijke
punt wordt dus vervolgd.

Vertaling Franse gids
Op grond van de proefvertalingen van de Franse gids is besloten om geen één op één
vertaling te gaan maken. Wel willen wij gebruik maken van een aantal afbeeldingen uit
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deze gids. Om tot een deal daarover te komen met de auteur is een lijst nodig van de
soorten die wij in de nieuwe gids behandeld willen hebben. Om daar inzicht in te krijgen is
een Excel-tabel gemaakt van de in Nederland geringde soorten met aantallen, aangevuld
met alle soorten van de DBA-lijst. Voor elke soort is bovendien aangegeven in welke
ringersgids (totaal acht verschillende gidsen) de soort wordt beschreven. Zo ontstond een
lijst van maar liefst bijna 800 soorten, een veel te groot aantal om in een handzame gids
te beschrijven. Er moeten dus keuzes gemaakt worden.
Wie tijd en zin heeft kan in de Excel-tabel aangeven welke soort in een nieuwe Nederlandse
gids zou moeten worden opgenomen. Stuur een bericht naar gc-boere@kpnmail.nl en
je krijgt het bestand toegestuurd met een korte instructie. Inmiddels werken vijf ervaren
ringers al aan de lijst.

Webpagina Ringersvereniging
Inmiddels beschikt de Ringersvereniging over een eigen pagina binnen de website van het
Vogeltrekstation (zie https://www.vogeltrekstation.nl/nl/over-ons/ringersvereniging). In de
(nabije) toekomst worden hierachter een aantal besloten pagina’s voor leden gevuld.

Lid worden?
Uit bovenstaande blijkt wel dat lidmaatschap van de Ringersvereniging geen luxe is. Er zijn
momenteel heel veel onderwerpen waarbij uw belangen als vogelringer door de Vereniging
worden behartigd! Het is daarom verbazingwekkend dat van de bijna 600 ringers er niet
eens 200 lid zijn. Het jaarlijkse tientje kan het probleem niet zijn.
Word daarom NU lid door u aan te melden bij ringersvereniging@hotmail.com
onder vermelding van naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en ringersnummer.
Beroepsringers en assistentringers met een vergunning kunnen ook lid worden.

Speciaal verzoek
Momenteel wordt er bij het ‘Utrecht Centre for Tick-Borne Diseases’(UCTD) onderzoek
gedaan naar de verspreiding van teken en teek-gebonden ziekteverwekkers via de migratie
van vogels. Om dit onderzoek uit te breiden is het UCTD op zoek naar ringers die teken
van de gevangen vogels willen verzamelen en op willen sturen naar de ‘tickbusters’ van
het UCTD.
Wilt u graag een bijdrage leveren aan dit onderzoek?
Stuur een mail naar l.m.g.schuurmans@students.uu.
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Terugmeldingen
Grote zilverreiger, Ardea alba, Minsk C00994/wit K71
Op 14 december 2015 las Gerard van Gool een kleurring af van een grote zilverreiger
in de Oude Uppelse Polder bij Uppel, Noord –Brabant. Deze bleek geringd te zijn als
nestjong op 8 juni 2015 bij het Lukomlskoye meer, Vitebsk Oblast, Belarus. De ringer
melde enthousiast dat het de eerste aflezing van een grote zilverreiger uit Belarus in
Nederland betrof en stuurde een link mee naar een filmpje van de prachtige ringlocatie:
https://vk.com/video-71615128_170903089?list=f161c0c4a904c25219
Gerard maakte een foto van de vogel met kleurring die te zien is op: http://waarneming.
nl/waarneming/view/113166557
Begin 2013 werd een dode grote zilverreiger gevonden bij Oudemirdum in Friesland die kort
daarvoor geringd bleek bij hetzelfde meer in Belarus. In totaal zijn er nu 11 waarnemingen
van geringde grote zilverreigers in Nederland. Deze vogels zijn geringd in Hongarije (4),
Polen (3), belarus (2), Letland (1) en Frankrijk (1). In Nederland werden slechts 7 grote
zilverreigers geringd, waarvan tot nu toe geen terugmeldingen zijn binnengekomen.
Met dank aan Gerard van Gool en Ton Eggenhuizen

Torenvalk, Falco tinnunculus, Arnhem 3545481
Deze torenvalk werd als nestjong van het vrouwelijk geslacht geringd door Symen
Deuzeman op 4 augustus 2012 aan de Ketelweg in Oostelijk Flevoland. Na 226 dagen
werd alleen de ring van de vogel op 20 maart 2013 teruggevonden door C. Rosendaal
bij Vreden, Lünten, Noordrijn-Westfalen, Duitsland,op 87km van de ringplaats. De melder
voegde als opmerking toe “ring is naar alle waarschijnlijkheid uitgeregend uit een grote
braakbal van een oehoe aug/sept2012”. Torenvalken: pas op voor oehoe’s!
Met dank aan Symen Deuzeman

Boerenzwaluw, Hirundo rustica, Arnhem AJ 98740
Deze zwaluw werd als 1e jaars vogel op 6 augustus 2008 geringd op de gemeenschappelijke
slaapplaats bij Korte Waarden aan het Veluwemeer bij Elburg. Op 5 februari 2009 werd
deze vogel vers dood gevonden bij het dorpje Malembe aan de N33 in de provincie
Katanga in Oost Congo. De afstand van ringplek naar vindplaats is 6831 km.
Er zijn verscheidene terugmeldingen van boerenzwaluwen uit Kongo maar het merendeel
is afkomstig uit het westelijk deel van dit immense land. Dat is ook het dichtst bevolkte
deel, zodat de kans groter is dat daar een vogel gevonden en gemeld wordt.
Deze boerenzwaluw werd gemeld als ‘gevangen, gedood, etc.’, maar wellicht is het een
verkeersslachtoffer. Het bijzondere aan deze melding is dat die zo ver oostelijk is. Het is
slechts 130 km verwijderd van het Tanganjika-meer, de grens tussen Kongo en Tanzania.
Het is slechts van één Nederlandse boerenzwaluw bekend die ook zover oostelijk in Afrika
is getraceerd. Dankzij het geolocator project weten we dat de man boerenzwaluw met
logger B882 , geringd op 16 mei 2009 door Jan de Jong in Warga, Friesland en op 8
juli 2011 van een geolocator werd voorzien, in de winter van 2011-2012 in het Lower
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Zambesi National Park in Zambia heeft overwinterd, dat ook ongeveer op 28º Oost ligt.
Met dank aan Bennie van den Brink

Snor, Locustella luscinioides, Arnhem AV 61513
Deze snor werd geringd op 21 juli 2012 als 1e jaars te Korte Waarden, Elburg. Op
dezelfde locatie werd hij nog teruggevangen op 27 juli 2012. Drie weken daarna werd
de vogel gecontroleerd door een ringer op 18 augustus 2012 te La Morte, Bentivoglio,
Bologna, Italië. De afstand tussen Korte Waarden en La Morte bedraagt 958 km.
Ringer Bennie van den Brink vraagt zich af of er meer meldingen van in Nederland geringde
snorren zijn die in deze richting wegtrekken.
In totaal zijn er 28 terugmeldingen van Nederlandse snorren buiten Nederland. De meeste
daarvan komen uit België (17). Daarna volgen Frankrijk (5), Luxemburg (2) en Spanje (2).
Deze waarnemingen laten een wegtrek zien die bijna pal naar het zuiden verloopt, door
het binnenland en niet langs de kust. Uit het noorden van Italië zijn er, deze melding
van de vogel van Bennie meegerekend, 2. Of die vogels door Italië naar het zuiden zijn
gevlogen of alsnog zijn afgebogen richting Spanje blijft de vraag.
Met dank aan Bennie van den Brink.

Spotvogel, Hippolais icterina, Arnhem AP 36205
“Op 5 juli 2008 werd tijdens de CES door ons een 1 kj spotvogel geringd in de Stolwijkse
boezem te Gouderak. Op vrijdag 30 mei 2014 werd in de Stolwijkse boezem door ons
de zelfde Spotvogel gevangen, gecontroleerd en los gelaten. Opvallend is dat in de
tussenliggende periode de vogel NIET ÉÉN keer eerder is terug gevangen. Wij trokken
daarmee de conclusie dat spotvogels niet echt heel trouw zijn aan hun geboorteplaats.
Echter op 7 juni 2015 werd de zelfde vogel wederom gevangen. Deze is nu 6 jaar oud en
voor de tweede keer op de oorspronkelijke ringplek terug gevangen. “
Met dank aan Marcel Schildwacht

Vink, Fringilla coelebs, Arnhem V344929
Leo Hassing schrijft: “Hier een terugmelding van een Vink van de Shetland Islands, we
hebben wel twee meldingen uit Engeland, maar van de Shetlands is voor ons bijzonder,
ook het aantal jaren na het ringen. Is het een vogel uit het oosten die overwintert op de
Shetland Island?”
De vink werd geringd op 23 maart 2008 op Vogelringstation Overdinkel in Twente,
Overijssel. Na 3 jaar en bijna 8 maanden werd de vogel gezien op 19 november 2011
te Mossbank, Shetland Islands, Verenigd Koninkrijk. Bijzonder is dat de vogel niet werd
gevangen maar dat het lukte het ringnummer af te lezen in het veld. De afstand tot de
ringplaats bedraagt 1043 km. Misschien overwinterde de vogel in 2008 ergens op het
Europese vasteland en was hij ten tijde van de vangst in Twente op de terugweg naar zijn
broedgebied. De waarneming op de Shetlands in november ruim drie jaar later zou dan
kunnen duiden op een herkomst uit Noorwegen waarbij de vogel tijdens de najaarstrek
tijdens de oversteek van de Noordzee op de Shetlands verzeild raakte? Wie zal het zeggen…
Met dank aan Leo Hassing
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Mededelingen
Mededelingen van het Vogeltrekstation
Aangepasteprijzen webwinkel ten gevolge van BTW heffing
Per 1 oktober 2015 is voor bepaalde onderdelen van de KNAW de BTW-plicht opgelegd
door de Inspecteur der Belastingen. U bent hierover in september per brief geïnformeerd.
Ook in de nieuwsbrieven van de Ringersvereniging die in deze OHV zijn opgenomen is
hieraan aandacht besteed. Ten gevolge van de BTW-plicht zijn de prijzen van de artikelen in
onze webwinkel noodgedwongen verhoogd. De verhoging bedraagt maximaal 21% op de
oude prijs (afronding van prijzen daargelaten) voor enkele artikelen. In de meeste gevallen
is de prijsverhoging geringer omdat rekening wordt gehouden met de mogelijkheid dat
BTW kan worden teruggevraagd over het inkoopbedrag. Gemiddeld zijn de prijzen voor
ringen gestegen met 14% ten opzichte van de oude prijzen. Er is echter veel variatie in
de prijsstijging tussen de ringmaten. Zo zijn de prijzen van de dure 26mm RVS ringen
gestegen met slechts 4% door de geringe marge op deze ringen, van 9mm RVS ringen met
5%, en van 2,3mm aluminium ringen (Porzana) met 7%. Van tweeringmaten zijn de prijzen
juist forst gestegen door het samenvallen van nieuwe inkoop tegen hogere prijzen (de
prijzen van ringen bij de fabrikanten stijgen al jaren fors door prijsstijgingen van aluminium
en staal) met de BTW-plicht. Zo zijn 6,25mm RVS ringen 24% duurder geworden en RVS
4,2mm ringen 26%. De prijzen van mistnetten zijn gestegen met gemiddeld 10%, met
weinig variatie tussen de verschillende typen en lengtes. Het is in principe mogelijk de
noodzakelijke prijsstijging anders te verdelen over de ringmaten. Dit is tot nu toe niet
gedaan. De moeilijkheid van een dergelijke exercitie is dat een prijsverlaging van één
ringmaat noodzakelijkerwijs gepaard gaat met de verhoging van de prijs van andere
maten, en het nooit mogelijk zal zijn op deze manier de lasten ‘eerlijk’ te verdelen.

GRIEL 2.0
Op maandag 23 november is een nieuwe versie van GRIEL in gebruik genomen. Vrijwel
alle schermen die ringers veel gebruiken zijn in deze versie herzien. Ook het invoerscherm
voor publieke meldingen is herzien. De nieuwe schermen werken veel sneller dan de oude.
Enkele belangrijke nieuwtjes in GRIEL 2.0 ten opzichte van het oude GRIEL zijn:
1. Mogelijkheid zelf foutieve ring- en terugmeldgegevens te verwijderen tot 30 dagen na
de invoerdatum.
2. Snelle en eenvoudige filtering van gegevens en projectgegevens.
3. Filterinstellingen blijven behouden na inzoomen op een vangst.
4. Er kan gekozen worden uit bijna twee keer zoveel biometrie items als voorheen.
5. De invoer van biometrie is gestandaardiseerd en wordt gevalideerd.
6. Gegevens en projectgegevens inclusief afgeleide gegevens kunnen samen met
biometrie gedownload worden naar Excel.
Voor GRIEL 2.0 is een nieuwe handleiding gemaakt van slechts 13 pagina’s, waarin de
belangrijkste informatie over de nieuwe versie kort en bondig wordt weergegeven.
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Het wordt aangeraden de handleiding te lezen vóórdat u met GRIEL 2.0
begint.
Een aantal mensen heeft gemeld, dat de menu’s slecht leesbaar waren en over het plaatje
van de griel heen vielen. Dit lijkt alleen in Chrome te gebeuren en is makkelijk te herstellen:
1. Druk op Ctrl-H.
2. Kies voor Browsegegevens wissen. Er opent dan een nieuw schermpje.
3. Kies nogmaals voor Browsegegevens wissen
4. Ga terug naar het tabblad waar Griel staat
5. Druk op F5
Als het goed is is alles weer in orde

Verlenging van uw ringmachtiging
Op 1 maart 2016 verloopt uw huidige ringmachtiging. U dient deze tijdig te verlengen. Net
als voorgaande jaren kunt u uw machtiging verlengen via de website van Vogeltrekstation.
We zijn bezig het verlengingsformulier vorm te geven en op de website te plaatsen. We
verwachten dat het formulier klaar is in de eerste week van januari 2016. Als het zover
is zult u op de voorpagina van de website een duidelijk bericht zien. In een emailbericht
aan alle ringers zullen we u dan nogmaals wijzen op de mogelijkheid uw machtiging te
verlengen. Ook assistent-ringers dienen hun assistent-ringer verklaring te verlengen!
Wat nieuw is dit jaar is dat u voor verlenging over een account op de VT-website (webwinkel)
dient te beschikken. Indien u dat nog niet heeft kunt u dit nu alvast aanmaken: Ga naar
https://www.vogeltrekstation.nl/nl/user/register om een account aan te maken als u deze
nog niet heeft. Vergeet daarbij niet aan te vinken dat u een ringvergunning heeft. Een tip
hierbij is om dezelfde gebruikersnaam en hetzelfde wachtwoord te kiezen als u voor GRIEL
gebruikt. Dat voorkomt dat u uw gegevens vergeet.
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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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