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Voorwoord 
 
Voor u ligt het 8e verslag van de Vogelringgroep Derde KP Vlieland. Het resultaat van vele uren en dagen hard 
werken in het najaar van 2006.  
 
Doel van de “Vogelringgroep Derde KP Vlie” is het in stand houden van de vinkenbaan op Vlieland en het 
uitvoeren van vogelringwerk in het kader van wetenschappelijk onderzoek door de Nederlandse Ringcentrale, 
onderdeel van het Nederlands Instituut van Oecologisch Onderzoek (NIOO) te Heteren. 
Doel van dit verslag is het globaal presenteren van de resultaten voor SBB, oud ringgroep-leden, de vele assistenten 
en talloze zeer geïnteresseerde bezoekers. 
 
De ringgroep bestaat uit 8 vogelringers die sinds 1997 een aaneengesloten tijd in het najaar  
(tussen 15 aug - 15 nov) vogels vangen en ringen op de vinkenbaan in de Derde Kroonspolder van Vlieland. 
De Ringgroep is ontstaan na het overlijden van Rein Rollingswier in 1997. Rein was medewerker van 
Staatsbosbeheer (SBB) en ringde al enige jaren met veel enthousiasme op de vinkenbaan. Rein had de vinkenbaan 
van oprichter Huibert van Eck overgenomen. Huibert van Eck is in het voorjaar van 1998 overleden. 
 
De leden van de Ringgroep hebben vrijwel allemaal een historische band met Vlieland in de vorm van 
samenwerking met Huibert en /of Rein, werk, eerder vogelringwerk of regelmatig bezoek.  
De leden zijn stuk voor stuk geen Vlielanders en dus hier ook niet woonachtig. Dit betekent een strakke en ook 
kwetsbare planning om met een relatief kleine bezetting de volledige periode dagelijks te kunnen vangen en ringen. 
 
Naast een sterke binding met SBB als eigenaar van de Kroonspolders is er ook een binding met het nabij gelegen 
militaire kamp (CSK). Juist omdat geen van de leden op Vlieland woont zijn wij dankbaar dat we gebruik mogen 
maken van faciliteiten van de het CSK.  
 
Naast de Ringgroep hebben Ton en Leen van Ree (Ringgroep Nebularia) in de Kroonspolders geringd. Met hen 
werd kennis, gezelligheid en koffie gedeeld. 
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Lokatie vinkenbaan en vanggebied 
 
Het vanggebied is gesitueerd in de Derde Kroonspolder van Vlieland. De Kroonspolders liggen op de westzijde van 
het eiland tegen de Vliehors (zie kaart). De Kroonspolders kenmerken zich door zanderige dijkjes met daarbinnen 
vier polders die van van noord naar zuid steeds brakker water bevatten. Vanaf de oostzijde kan zeewater de polders 
binnenlopen. De dijken zijn veelal begroeid met Duindoorn, Zwarte vlier, Wilg en kruidenopstand. 
De vinkenbaan ligt in de westzijde van het gebied op een dijk, waar het zoute water niet vaak komt. In de zoete 
delen van de polders is daarom ook veel riet te vinden. In de overige delen van de polder domineren de brakwater 
minnende planten. 
Rond de vinkenbaan zijn de mistnetten tot een straal van 100 meter gesitueerd. 
 
Kaart 1. Ligging vinkenbaan op waddeneiland Vlieland. 
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Vangmethoden en ringactiviteiten 
 
In 2006 is er met 250 meter mistnet gevangen. De opstelling van netten was gelijk aan 2000-2005. Hiermee werd 
voor het zevende jaar met een vaste opstelling gevangen.  
Wanneer mogelijk werd er minimaal vanaf een half uur voor zonsopkomst gevangen tot 6 uur erna. Er werd echter 
ook vaak langer door gevangen. Het aantal uren dat per dag gevangen wordt varieert per dag sterk door het aanbod 
van vogels, personele bezetting en het weer. 
Naast de mistnetten werd ook het klassieke slagnet van de vinkenbaan gebruikt. Het slagnet werd alleen gebruikt als 
de vangsten van de mistnetten dit tijdmatig toeliet.  
Afhankelijk van de aanwezige ringer en de tijd in het najaar werden lokgeluiden afgespeeld met een cassette- en 
CD-speler. Het afspelen van geluid gebeurde grotendeels volgens een vast protocol zoals dat door de ringgroep in 
2005 is vastgesteld. Hiermee wordt na een vaste mistnetopstelling en vaste openingstijden van de netten een verdere 
invulling gegeven aan een constante vangwijze. Soorten die op deze wijze gelokt worden zijn met name Goudhaan, 
Kleine karekiet, Rietzanger, Fitis, Rietgors, Graspieper, Zwartkop, Tuinfluiter, Merel, Koperwiek, Kramsvogel, 
Roodborst, Groenling, Keep, Vink. 
 
Het gebruik van mistnetten is op Vlieland nogal afhankelijk van het weer. Het is daarom opmerkelijk dat er alle 
dagen van het seizoen vogels gevangen zijn!  
Wind boven kracht 5 Beaufort maakt het voor een deel van de netten al onmogelijk te vangen. Vanaf windkracht 8 
is er met geen enkel net te vangen. Dit beïnvloedt nogal de vangsten, waardoor het vangresultaat niet zondermeer 
een afspiegeling van het aantal langstrekkende vogels is.  
 
Figuur 1. Vangdagen “Ringgroep Derde KP Vlieland” 2006. 
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Figuur 2. Vangtijden “Ringgroep Derde KP Vlieland” 2006. 

Vangtijden 2006

5:00

8:00

11:00

14:00

17:00

20:00

23:00

17
-8

19
-8

21
-8

23
-8

25
-8

27
-8

29
-8

31
-8 2-
9

4-
9

6-
9

8-
9

10
-9

12
-9

14
-9

16
-9

18
-9

20
-9

22
-9

24
-9

26
-9

28
-9

30
-9

2-
10

4-
10

6-
10

8-
10

10
-1

0
12

-1
0

14
-1

0
16

-1
0

18
-1

0
20

-1
0

22
-1

0
24

-1
0

26
-1

0
28

-1
0

30
-1

0
1-

11
3-

11
5-

11
7-

11
9-

11
11

-1
1

13
-1

1
15

-1
1

Datum

Ti
jd

 



5-  Verslag 2006. VogelRingGroep Derde Kroonspolder Vlieland 

Resultaten 
 
Ringaantallen 
Onderstaande tabel presenteert de aantallen gevangen vogels per maand in 2006.  
De aantallen van 1997-2005 zijn alleen de nieuwe ringen die door de ringgroep zijn aangelegd.  
De aantallen van 2006 worden gevormd door alle vogels die dit jaar nieuw zijn gevangen, in feite dus een 
individuentabel. Hier horen oa. bij: de buitenlandse ringen, geringde vogels van het NIOO en geringde vogels van 
ringgroep Nebularia. De aantallen van 2006 liggen voor Koolmees en Pimpelmees dan ook duidelijk hoger door 
deze andere uitwerking van vanggegevens. Voor alle overige soorten zijn de verschillen minimaal. 
Naast de kolom “Totaal 2006” is een kolom opgenomen met het percentage vogels dat de ringgroep geringd heeft 
ten opzichte van het totale aantal vliegvlugge vogels dat in Nederland in 2006 is geringd. 
 
Tabel 1. Ringaantallen Ringgroep Derde KP Vlieland 2006. ** = Nieuwe baansoort. 

Soort  Aug Sep Okt Nov Totaal 
2006 

% Totaal 
Nederland 

1997- 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 Soort 

Baardmannetje  2 27 3 32 1,3 1 20 26 76 10 12 Baardmannetje 
Barmsijs       9  3    Barmsijs 

Kleine barmsijs  3 3  6 4,0 14 5 6 10 1 12 Kleine barmsijs 
Grote barmsijs    2 2 0,2  2 2   4 Grote barmsijs 

Beflijster   5  5 31,3 6 3 5 2 13 4 Beflijster 

Bladkoninkje   2  2 4,9    5  4 Bladkoninkje 
Blauwborst 10 1   11 1,7 5 14 10  11 22 Blauwborst 

Blauwstaart       1      Blauwstaart 
Boerenzwaluw       1  1   2 Boerenzwaluw 

Bokje        4 7  3  Bokje 
Bontbekplevier             1  Bontbekplevier 

Bonte vliegenvanger 2 8   10 1,7 96 38 71 37 31 49 Bonte vliegenvanger 

Boomkruiper  3 4  7 2,3  1 1  1  Boomkruiper 

Boompieper  8 1  9 5,8 37 5 5 2 1 9 Boompieper 

Bosrietzanger 5    5 0,3 8 1 5  3 1 Bosrietzanger 
Braamsluiper 54 12   66 10,6 64 34 58 31 25 70 Braamsluiper 

Bruine boszanger          1 1  Bruine boszanger 

Buidelmees             3  Buidelmees 
Cettis zanger **            4 Cettis zanger 

Draaihals 4 1   5 20,0 9 3 13 1 2 5 Draaihals 
Dwerggors   1  1 50,0 2 1  1 1  Dwerggors 

Ekster       1  3    Ekster 
Fazant       1      Fazant 

Fitis 111 65 2  178 3,6 448 116 259 164 68 350 Fitis 

Fluiter 2 4   6 75,0      2 Fluiter 
Frater           2 1  Frater 

Gaai            1 Gaai 
Gekraagde roodstaart 2 18 3  23 9,9 168 88 36 41 32 36 Gekraagde roodstaart 

Geelgors       1  1 3  2 Geelgors 

Gele kwikstaart       6     1 Gele kwikstaart 
Goudhaan  1 81  82 6,4 376 104 63 132 464 643 Goudhaan 

Goudvink       4      Goudvink 
Grote goudvink        2   9  Grote goudvink 

Grasmus 30 20   50 3,8 114 33 55 33 30 54 Grasmus 
Graspieper 2 29 1  32 1,5 310 9 21 79 76 17 Graspieper 

Grauwe fitis       1 1     Grauwe fitis 

Grauwe klauwier       1      Grauwe klauwier 

Grauwe vliegenvanger 1    1 1,0 22 9 3 1 2 4 
Grauwe 
vliegenvanger 
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Soort  Aug Sep Okt Nov Totaal 
2006 

% Totaal 
Nederland 

1997- 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 Soort 

Groenlandse tapuit 1    1 16,7 3 1 2 1 1 4 Groenlandse tapuit 

Groenling 15 12   27 1,0 1 2  8 3 9 Groenling 
Grote bonte specht       2 5   1 2 Grote bonte specht 

Grote gele kwikstaart   1  1 0,3  1   4  Grote gele kwikstaart 

Grote lijster       1   1   Grote lijster 
Heggemus 11 25 35 2 73 3,0 231 101 94 67 43 75 Heggemus 

Holeduif       1 1     Holeduif 
Houtsnip    2 2 4,0 8 3 3 3 3 4 Houtsnip 

Humes bladkoning           1   Humes bladkoning 
IJsgors         1    IJsgors 
IJsvogel       1    2  IJsvogel 

Kauw       1      Kauw 
Keep  5 84 10 99 6,6 87 99 169 138 101 76 Keep 

Kerkuil        1     Kerkuil 

Klapekster           1   Klapekster 

Kleine karekiet 115 89 11  215 1,1 89 123 279 131 137 173 Kleine karekiet 

Kleine mantelmeeuw       4   1   Kleine mantelmeeuw 
Kleine vliegenvanger   1  1 33,3  2     Kleine vliegenvanger 

Kneu  1   1 0,2 1  3 2 5 5 Kneu 
Koolmees 4 4 6 2 16 0,2 70 4 9 450 7 48 Koolmees 

Koperwiek   792 58 850 24,1 2087 816 813 1671 898 866 Koperwiek 
Kramsvogel   8 90 98 11,0 371 233 247 181 140 40 Kramsvogel 

Kruisbek        1 51  4 6 Kruisbek 

Kwartelkoning **  1   1 25,0       Kwartelkoning 
Meerkoet        1     Meerkoet 

Merel 1 11 1788 721 2521 25,8 2261 1890 1326 1112 1983 1806 Merel 
Nachtegaal 2    2 0,4 1 2 3 2 2 3 Nachtegaal 

Noordse boszanger       3 2     Noordse boszanger 

Noordse nachtegaal       1      Noordse nachtegaal 
Oeverloper        9   1  Oeverloper 

Oeverpieper   1  1 2,8 1      Oeverpieper 
Ortolaan       3      Ortolaan 

Paapje 25 9 1  35 45,5 52 34 36 11 2 21 Paapje 
Pallas' boszanger   1 1 2 40,0 4    2  Pallas' boszanger 
Pestvogel            4  Pestvogel 

Pimpelmees 4 9 20 3 36 0,5 114 6 13 232 24 29 Pimpelmees 
Raddes boszanger       1      Raddes boszanger 

Ransuil       1      Ransuil 

Rietgors 28 42 44 1 115 3,6 241 54 156 112 114 180 Rietgors 

Rietzanger 70 14   84 2,6 108 86 155 45 135 127 Rietzanger 

Ringmus 1 2   3 0,2 2     1 Ringmus 
Roodborst 5 53 400 18 476 6,9 643 458 515 376 311 444 Roodborst 

Roodborsttapuit   1  1 1,4 1  1  1 7 Roodborsttapuit 
Roodmus   1  1 33,3 1 3 2 1  2 Roodmus 

Sijs  1 3 1 5 0,1 21  22 2 2  Sijs 
Snor            1 Snor 

Sperwer  1  1 2 1,5 4 1 3 8 5  Sperwer 

Sperwergrasmus 2    2 9,1 4 2 9  8 7 Sperwergrasmus 
Spotvogel           1  1 Spotvogel 

Spreeuw  1 110 189 300 19,2 195 41 185 142 88 210 Spreeuw 
Sprinkhaanzanger 9 6   15 1,4 61 37 31 15 31 31 Sprinkhaanzanger 
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Soort  Aug Sep Okt Nov Totaal 
2006 

% Totaal 
Nederland 

1997- 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 Soort 

Staartmees           24 7 7 Staartmees 

Stormmeeuw           1   Stormmeeuw 
Tapuit  7   7 38,9 27 12 12 2 5 6 Tapuit 

Tjiftjaf 15 23 51 5 94 1,8 181 38 188 100 101 75 Tjiftjaf 

Taigaboomkruiper           1  2 Taigaboomkruiper 
Torenvalk       1     1 Torenvalk 

Tuinfluiter 93 60 12 1 166 5,6 179 177 361 54 86 171 Tuinfluiter 
Tureluur       1      Tureluur 

Velduil         1    Velduil 
Vink  21 110 8 139 4,4 168 110 118 70 63 111 Vink 
Vuurgoudhaantje  1   1 0,4 27 4 29 16 16 8 Vuurgoudhaantje 

Waterral  9 81 45 135 16,6 8 17 11 1 21 24 Waterral 
Waterrietzanger          1   Waterrietzanger 

Watersnip  1 1  2 2,9 9 3 4  6 3 Watersnip 

Wespendief       1      Wespendief 

Winterkoning 42 29 43 7 121 5,3 272 106 122 158 109 162 Winterkoning 

Witbandkruisbek         1    Witbandkruisbek 
Witte kwikstaart 1 1   2 2,0 14  1 1 1  Witte kwikstaart 

Zanglijster 2 46 482 6 536 18,3 616 475 572 369 391 507 Zanglijster 
Zilvermeeuw       5  1    Zilvermeeuw 

Zwarte mees   1  1 0,4 3 1  17 2 33 Zwarte mees 
Zwarte roodstaart 1    1 3,3   1  1  Zwarte roodstaart 

Zwartkop 17 244 744  1032 5,9 1352 505 452 292 407 1335 Zwartkop 

TOTAAL 687 905 4967 1214 7773  11303 5965 6669 6445 6070 7935 TOTAAL 
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Doortrekpatronen van algemeenst doortrekkende soorten: 
 
Van een aantal veel gevangen soorten zijn de ringtotalen terugvangsten (witte ruitjes) in grafieken weergegeven. 
 
Goudhaan 
In 2004 en 2005 werden er nog grote aantallen Goudhanen gevangen. In 2006 lagen de aantallen lager dan het 
gemiddelde over de periode 1997-2005. Kleine aantallen werden gevangen in dezelfde dagen als de piekdagen van 
2005. De aantallen van de laatste dagen van oktober zijn naar verhouding hoog, hoewel er in deze periode in 2004 
en 2005 ook meer Goudhanen geringd werden. 
 
Figuur 3. Ring- en terugvangaantallen Goudhaan 2006. 
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Zwartkop 
 
Iedere (vroege) ochtend wordt structureel zang afgespeeld van zwartkop. De ringaantallen zijn daardoor substantieel 
hoger dan de aantallen bij vangen zonder geluid. De onderstaande grafiek geeft derhalve een versterkt beeld van de 
doortrek van Zwartkop. Als er geen trek van Zwartkoppen is, dan kan er nog zoveel zang ten gehore worden 
gebracht, maar de vangsten zullen niet hoger zijn. Is er echter wel trek van Zwartkoppen, dan zullen de vangsten 
naar mate de trek sterker is ook hoger worden. In welke mate de vangsten hoger zijn is overigens moeilijk in 
getallen te vangen.  
Bovenstaande maakt de onderstaande grafiek eigenlijk alleen maar interessanter.  Het aantal doortrekpieken over het 
hele seizoen komt overeen met het beeld van 2001-2005. Wat niet overeen komt is de verhouding tussen de 
aantallen tussen deze pieken. Nu is dit bij het vangen van vogels ook moeilijk te interpreteren. Er zijn veel factoren 
die de aantallen vangsten beïnvloeden. De weeromstandigheden in 2006 waren echter redelijk gunstig op alle dagen. 
Onderstaande grafiek lijkt dus een behoorlijk representatief beeld te geven van de doortrekverhoudingen.  
In die doortrekverhoudingen lijkt 2006 te verschillen ten opzichte van voorgaande jaren. Alleen in 2004 viel de 
sterkste piek ook pas op 17 oktober. Deze was in verhouding echter lang niet zo sterk. Het lijkt er daarmee op dat 
het merendeel van de Zwartkoppen in 2006 pas laat de stap naar Vlieland hebben gemaakt op weg naar het zuiden. 
Voor doortrekpatroon 2004 en 2005 zie betreffende jaarverslagen. 
 
Figuur 4. Ring- en terugvangaantallen Zwartkop 2006. 
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Tuinfluiter 
 
De vangaantallen in 2006 zijn gemiddeld ten opzichte van voorgaande jaren. De Tuinfluiters van oktober en zelfs 
diep in november zijn echter opmerkelijk. In de voorgaande negen jaar zijn er niet zoveel Tuinfluiters in deze 
periode gevangen. De conditie van deze vogels verschilde sterk.  
 
Figuur 5. Ring- en terugvangaantallen Tuinfluiter 2006. 

Doortrek Tuinfluiter 2006

0

5

10

15

20

25

30

17
-8

19
-8

21
-8

23
-8

25
-8

27
-8

29
-8

31
-8 2-
9

4-
9

6-
9

8-
9

10
-9

12
-9

14
-9

16
-9

18
-9

20
-9

22
-9

24
-9

26
-9

28
-9

30
-9

2-
10

4-
10

6-
10

8-
10

10
-1

0
12

-1
0

14
-1

0
16

-1
0

18
-1

0
20

-1
0

22
-1

0
24

-1
0

26
-1

0
28

-1
0

30
-1

0
1-

11
3-

11
5-

11
7-

11

Datum

A
an

ta
l

 
 



11-  Verslag 2006. VogelRingGroep Derde Kroonspolder Vlieland 

Roodborst 
 
Normaal wordt de doortrek van Roodborsten gekenmerkt door een september-, oktober- en novemberpiek. Alleen de 
oktoberpiek is duidelijk waar te nemen.   
 
Figuur 6. Ring- en terugvangaantallen Roodborst 2006. 
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Koperwiek 
 
 
Figuur 7. Ring- en terugvangaantallen Koperwiek 2006. 
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Zanglijster 
 
 
Figuur 8. Ring- en terugvangaantallen Zanglijster 2006. 
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Merel 
 
Zoals ieder jaar is de merel ook in 2005 de veruit de meest geringde soort. Op 13 dagen werden er meer dan 50 
merels geringd en op 6 dagen zelfs meer dan 100 exemplaren. De hoge aantallen aan het einde van de vangperiode 
doet vermoeden dat langer vangen ook meer merels had opgeleverd. 3 Merels droegen al een buitenlandse ring en 
kwamen uit Noorwegen, Zweden en Duitsland. Engelse ringen werden in tegenstelling tot voorgaande jaren niet 
gecontroleerd. Wel werd een aantal door ons geringde merels in Engeland gecontroleerd.  
 
Figuur 9. Ring- en terugvangaantallen Merel 2006. 
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Recente terugmeldingen 
 
In de Kroonspolders worden vogels geringd die soms elders teruggemeld worden. Daarnaast worden vogels 
gevangen die reeds elders geringd zijn. De al geringde vogels die niet door de ringgroep zelf geringd zijn en toch 
van Vlieland zelf komen zijn geringd door het NIOO of Ringgroep Nebularia.  
In het kader van populatieonderzoek van het NIOO worden vrijwel alle mezen op het eiland geringd. In niet-invasie 
jaren zijn dan ook vrijwel alle Kool- en Pimpelmezen al geringd.  
Voor en tijdens het ringseizoen van de ringgroep Derde KP Vlie ringt de Ringgroep Nebularia ook in de 
Kroonspolders. De ringperiodes overlappen elkaar waardoor er dus uitwisseling is van reeds geringde vogels.  
 
 
 
Draaihals 
Draaihals kj V.293108 
Geringd: Vinkenbaan Derde Kroonspolder. Vlieland. 16-09-2006 
Niet vers dood door kat: Bilbao, Viscaya. Spanje. 17-10-2006 
 1253 km, 31 dagen 
 
Torenvalk 
Torenvalk Vrouw, 1kj .3593018 
Geringd: Vinkenbaan Derde Kroonspolder. Vlieland. 14-11-2005 
Poot en ring gevonden: Caveleriekamp, Vlieland. 13-3-2007 
 0 km, 484 dagen 
 
Merel 
Merel Man, 1kj L. 136103 
Geringd: Vinkenbaan Derde Kroonspolder. Vlieland. 8-10-2000 
Niet vers dood gevonden: Little Sutton, Ellesmere Port, Chsire. GBR. 18-12-2006 
 525 km, 2262 dagen 
 
Merel Vrouw, 1kj L. 197076 
Geringd: Vinkenbaan Derde Kroonspolder. Vlieland. 09-10-2002 
Gecontroleerd: Dals-Ed, Ed, ALvsborg. Zweden. 03-04-2006 
 764 km, 1272 dagen 
 
Merel Vrouw, 1kj L. 195038 
Geringd: Vinkenbaan Derde Kroonspolder. Vlieland. 19-10-2002 
Vers dood, geschoten: Saint Martin D'Audouville, Manche. Frankrijk. 12-11-2006 
 602 km, 1485 dagen 
 
Merel Man, 1kj L.224859 
Geringd: Vinkenbaan Derde Kroonspolder. Vlieland. 20-10-2004 
Gecontroleerd: Brandon, Suffolk. GBR. 19-02-2006 
 305 km, 496 dagen 
 
Merel Vrouw, na 1kj L.233357 
Geringd: Vinkenbaan Derde Kroonspolder. Vlieland. 28-10-2004 
Vers dood gevonden: Cheltenham, Gloucester. GBR. 9-3-2006 
 498 km, 497 dagen 
 
Merel Man, 1kj L.233366 
Geringd: Vinkenbaan Derde Kroonspolder. Vlieland. 28-10-2004 
Vers dood door kat: Anna Paulowna. Noord-Holland. 28-11-2006 
 45 km, 761 dagen 
 
Merel Vrouw, 1kj L.233637 
Geringd: Vinkenbaan Derde Kroonspolder. Vlieland. 28-10-2004 
Vers dood verkeerslachtoffer: Lobners Plantage, Holsted, Jylland. Denemarken. 10-5-2006 
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 363 km, 555 dagen 
 
Merel Vrouw, na 1kj L.234116 
Geringd: Vinkenbaan Derde Kroonspolder. Vlieland. 7-11-2004 
Afgelezen met telescoop: Burgum, Friesland. 16-3-2005 
 70 km, 129 dagen 
 
Merel Man, 1kj L.234152 
Geringd: Vinkenbaan Vinkenbaan Derde Kroonspolder. Vlieland. 07-11-2004 
Gecontroleerd: Bradwell, St.Peters Chappel, Essex. GBR. 27-11-2005 
 320 km, 385 dagen 
Merel Vrouw, na 1kj L.238774 
Geringd: Vinkenbaan Derde Kroonspolder. Vlieland. 15-10-2005 
Gecontroleerd: Falsterbo, Fyren, Skane, Kristiansand Malmohus. Zweden. 31-3-2007 
 562 km, 532 dagen 
 
Merel Vrouw, na 1kj Stockholm 4471798 
Geringd: Vasteras Barkaro, Stockholm. Zweden. 13-10-2005 
Gecontroleerd: Vinkenbaan Derde Kroonspolder. Vlieland. 16-10-2005 
 1132 km, 3 dagen 
 
Merel Man, na 1kj Helgoland 7826509 
Geringd: Flugplatz Helgoland, Helgoland. Duitsland. 16-10-2005 
Gecontroleerd: Vinkenbaan Derde Kroonspolder. Vlieland. 23-10-2005 
 220 km, 7 dagen 
 
Merel Vrouw, na 1kj L.252184 
Geringd: Vinkenbaan Derde Kroonspolder. Vlieland. 23-10-2005 
Vers dood door kat: Winlaton Mill. GBT. 27-2-2007 
 472 km, 492 dagen 
 
Merel Vrouw, 1kj L. 252215 
Geringd: Vinkenbaan Derde Kroonspolder. Vlieland. 24-10-2005 
Vers dood door onbekend dier: Kantaanniemi, Kivesjarvi, Oulu. Finland. 25-05-2006 
 1784 km, 213 dagen 
 
Merel Vrouw, 1kj Copenhagen 8690939 
Geringd: Gulstav Mose, Bagenkop, Fyn Langeland. Denemarken. 17-10-2005 
Gecontroleerd: Vinkenbaan Derde Kroonspolder. Vlieland.09-11-2005 
 410 km, 23 dagen 
 
Merel Man, 1kj L.251249 
Geringd: Vinkenbaan Derde Kroonspolder. Vlieland. 31-10-2005 
Niet vers dood: Enkoping, Uppsula. Zweden.9-4-2006 
 1028 km, 160 dagen 
 
Merel Vrouw, 1kj L.251297 
Geringd: Vinkenbaan Derde Kroonspolder. Vlieland. 31-10-2005 
Gecontroleerd: Kornwerderzand, Friesland.7-11-2006, 7 en 15-3-2007 
 33 km, 372, 492 en 500 dagen 
 
Merel Vrouw, na 1kj L.251747 
Geringd: Vinkenbaan Derde Kroonspolder. Vlieland. 11-11-2005 
Vers dood raamslachtoffer: Dudley, Sedgley, West Midlands. GBR..09-01-2006 
 483 km, 59 dagen 
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Merel Man, 1kj L.251998 
Geringd: Vinkenbaan Derde Kroonspolder. Vlieland. 16-11-2005 
Vers dood raamslachtoffer: Colchester, Elmstead market, Essex, GBR. 15-02-2006 
 358 km, 91 dagen 
 
Merel Man, 1kj L.256329 
Geringd: Vinkenbaan Derde Kroonspolder. Vlieland. 12-10-2006 
Vers dood raamslachtoffer: Little Sampford, Saffron Walden. GBR. 6-3-2007 
 341 km, 145 dagen 
Merel Vrouw, 1kj L.271792 
Geringd: Vinkenbaan Derde Kroonspolder. Vlieland. 17-10-2006 
Gecontroleerd: Wicken Fen, Cambridge Huntingdon. GBR. 5-2-2007 
 332 km, 111 dagen 
 
Merel Man, na 1kj L.273024 
Geringd: Vinkenbaan Derde Kroonspolder. Vlieland. 22-10-2006 
Vers dood: Wreningham, Suffolk. GBR. 15-3-2007 
 265 km, 144 dagen 
 
Merel Man, na 1kj L.272046 
Geringd: Vinkenbaan Derde Kroonspolder. Vlieland. 26-10-2006 
Vers dood door botsing: Suffolk, Suffolk. GBR. 31-1-2007 
 288 km, 97 dagen 
 
Merel Man, 1kj L.272193 
Geringd: Vinkenbaan Derde Kroonspolder. Vlieland. 27-10-2006 
Gecontroleerd: Helgoland. Duitsland. 6-4-2007 
 220 km, 161 dagen 
 
Merel Man, na 1kj L.272929 
Geringd: Vinkenbaan Derde Kroonspolder. Vlieland. 2-11-2006 
Gecontroleerd: Korverskooi, Texel. 21-11-2006 
 18 km, 19 dagen 
 
Merel Vrouw, na 1kj L.272975 
Geringd: Vinkenbaan Derde Kroonspolder. Vlieland. 2-11-2006 
Vers dood door onbekend dier: Barton le Clay, Bedford. GBR. 6-1-2007 
 389 km, 65 dagen 
 
Merel Man, na 1kj L.275085 
Geringd: Vinkenbaan Derde Kroonspolder. Vlieland. 3-11-2006 
Niet vers dood door roofvogel: Nieuwe kooi, Vlieland. 4-1-2007 
 5 km, 62 dagen 
 
Merel Man, 1kj L.213066 
Geringd: Groene Glop, Schiermonnikoog. Friesland. 30-10-2006 
Gecontroleerd: Vinkenbaan Derde Kroonspolder. Vlieland. 4-11-2006 
 86 km, 5 dagen 
 
Merel Man, 1kj L.213066 
Geringd: Groene Glop, Schiermonnikoog. Friesland. 30-10-2006 
Gecontroleerd: Vinkenbaan Derde Kroonspolder. Vlieland. 4-11-2006 
 86 km, 5 dagen 
 
Koperwiek 
Koperwiek Na 1kj Bruxelles 8X.06794 
Geringd: Merksplas, Antwerpen. België. 06-11-2002 
Gecontroleerd: Vinkenbaan Derde Kroonspolder. Vlieland. 20-10-2003 
 209 km, 348 dagen 
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Koperwiek Na 1kj H.293266 
Geringd: Vinkenbaan Derde Kroonspolder. Vlieland. 15-10-2003 
Gecontroleerd: Fair Isle. GBR. 5-10-2006 
 807 km, 1086 dagen 
 
Koperwiek Na 1kj H.293499 
Geringd: Vinkenbaan Derde Kroonspolder. Vlieland. 18-10-2003 
Vers dood door kat: Kerisalontie, Joroinen, Mikkeli. Finland. 24-08-2006 
 1674 km, 1041 dagen 
 
Koperwiek Na 1kj H.301036 
Geringd: Vinkenbaan Derde Kroonspolder. Vlieland. 05-10-2004 
Vers geschoten: St. Martin D'Audouville, Manche. Frankrijk. 29-12-2005 
 602 km, 450 dagen 
 
Koperwiek Na 1kj H.311759 
Geringd: Vinkenbaan Derde Kroonspolder. Vlieland. 25-10-2005 
Vers geschoten: Avant les Ramerupt, Aube. Frankrijk. 13-1-2006 
 536 km, 80 dagen 
 
Koperwiek 1kj Stavanger 8727798 
Geringd: Nylund, Tromso. Noorwegen. 20-9-2006 
Gecontroleerd: Vinkenbaan Derde Kroonspolder. Vlieland. 8-10-2006 
 1896 km, 28 dagen 
 
Koperwiek 1kj H.306444 
Geringd: Vinkenbaan Derde Kroonspolder. Vlieland. 23-10-2006 
Gecontroleerd: Burgh Castle, Great Yarmouth, Norfolk. GBR. 4-11-2006 
 232 km, 12 dagen 
 
Koperwiek Na 1kj H.306660 
Geringd: Vinkenbaan Derde Kroonspolder. Vlieland. 25-10-2006 
Gecontroleerd: Schiermonnikoog, Friesland. 31-10-2006 
 86 km, 6 dagen 
 
Koperwiek Na 1kj L.224469 
Geringd: Vinkenbaan Derde Kroonspolder. Vlieland. 30-09-2004 
Vers dood geschoten: Gironde. Frankrijk. 26-1-2007 
 1031 km, 848 dagen 
 
Zanglijster 
Zanglijster Na 1kj L.224469 
Geringd: Vinkenbaan Derde Kroonspolder. Vlieland. 30-09-2004 
Vers dood geschoten: Gironde. Frankrijk. 26-1-2007 
 1031 km, 848 dagen 
 
Zanglijster 1kj L.238089 
Geringd: Vinkenbaan Derde Kroonspolder. Vlieland. 22-09-2005 
Vers dood door huisdier: Vlieland. 26-08-2006 
 0 km, 338 dagen 
 
Zanglijster 1kj L.238242 
Geringd: Vinkenbaan Derde Kroonspolder. Vlieland. 5-10-2005 
Vers dood, geschoten: Santo Amaro, Portalegro. Portugal. 19-1-2006 
 1854 km, 106 dagen 
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Zanglijster 1kj L.252487 
Geringd: Vinkenbaan Derde Kroonspolder. Vlieland. 28-10-2005 
Vers dood door kat: Sellin, Schleswig-Holstein. Duitsland. 05-04-2006 
 376 km, 149 dagen 
 
Zanglijster 1kj L.196301 
Geringd: Vinkenbaan Derde Kroonspolder. Vlieland. 7-11-2002 
Vers dood door kat: Sospel, Alpes Maritimes. Frankrijk. 8-2-2006 
 1057 km, 1189 dagen 
 
Kramsvogel 
Kramsvogel 1kj L.196301 
Geringd: Vinkenbaan Derde Kroonspolder. Vlieland. 7-11-2002 
Vers dood door kat: Sospel, Alpes Maritimes. Frankrijk. 8-2-2006 
 1057 km, 1189 dagen 
 
Spreeuw 
Spreeuw Pull Stockholm 4520389 
Geringd: Nidingen, Halland. Zweden. 24-5-2006 
Gecontroleerd: Vinkenbaan Derde Kroonspolder. Vlieland. 28-10-2006 
 629 km, 157 dagen 
 
Spreeuw Vrouw, 1 kj Stockholm 4498009 
Geringd: Nidingen, Halland. Zweden. 4-7-2006 
Gecontroleerd: Vinkenbaan Derde Kroonspolder. Vlieland. 30-10-2006 
 629 km, 86 dagen 
 
Spreeuw Vrouw, na 1 kj L.272937 
Geringd: Vinkenbaan Derde Kroonspolder. Vlieland. 2-11-2006 
Vers dood raamslachtoffer: Vallda, Halland. Zweden. 12-4-2007 
 646 km, 161 dagen 
 
Roodborst 
Roodborst 1kj AJ.48498 
Geringd: Wassenaar, Sparregat, Zuid-Holland. 22-09-2005 
Gecontroleerd: Vinkenbaan Derde Kroonspolder. Vlieland. 16-10-2006 
 131 km, 389 dagen 
 
Roodborst 1kj Stockholm CD.31454 
Geringd: Eggegrund, Gavleborg. Zweden. 26-09-2006 
Gecontroleerd: Vinkenbaan Derde Kroonspolder. Vlieland. 16-10-2006 
 1127 km, 20 dagen 
 
Roodborst 1kj AN.33211 
Geringd: Vinkenbaan Derde Kroonspolder. 17-10-2006 
Vers dood door verkeer: Bomenland, Vlieland. 27-10-2006 
 3 km, 10 dagen 
 
Rietzanger 
Rietzanger 1kj AK.26729 
Geringd: Vinkenbaan Derde Kroonspolder. Vlieland. 23-8-2005 
Gecontroleerd: Ile de Cormorans, Ardeche. Frankrijk. 11-9-2005 
 974 km, 19 dagen 
 
Rietzanger 1kj Paris 4854381 
Geringd: Paroisse, Guerande, Loire-Atlantique. Frankrijk. 3-8-2004 
Gecontroleerd: Vinkenbaan Derde Kroonspolder. Vlieland. 28-8-2005 
 841 km, 390 dagen 
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Rietzanger 1kj AJ.53460 
Geringd: Vinkenbaan Derde Kroonspolder. Vlieland. 26-8-2006 
Gecontroleerd: Lebbeke, Oost-Vlaanderen. België. 18-8-2006 
 256 km, 357 dagen 
 
Kleine karekiet 
Kleine karekiet 1kj AK.26619 
Geringd: Vinkenbaan Derde Kroonspolder. Vlieland. 21-08-2005 
Gecontroleerd: Oorderen, Antwerpen. België. 09-08-2006 
 222 km, 353 dagen  
 
Kleine karekiet 1kj AJ.53390 
Geringd: Vinkenbaan Derde Kroonspolder. Vlieland. 25-08-2006 
Gecontroleerd: Zwin, West-Vlaanderen. België. 27-08-2006 
 235 km, 2 dagen 
 
Kleine karekiet 1kj AJ.53511 
Geringd: Vinkenbaan Derde Kroonspolder. Vlieland. 27-08-2006 
Gecontroleerd: Bambrugge, Oost-Vlaanderen. België. 05-09-2006 
 268 km, 9 dagen 
 
Kleine karekiet 1kj Stockholm CD.48592 
Geringd: Falsterbo, Flommen, Malmohus. Zweden. 13-08-2006 
Gecontroleerd: Vinkenbaan Derde Kroonspolder. Vlieland. 25-8 - 02-09-2006 
 564 km, 12 - 20 dagen 
 
Zwartkop 
Zwartkop Vrouw, 1kj AN.31657 
Geringd: Landgoed De Hoort, Limburg. 29-09-2006 
Gecontroleerd: Vinkenbaan Derde Kroonspolder. Vlieland. 09-10-2006 
 229 km, 10 dagen 
 
Zwartkop Vrouw, 1kj AN.33203 
Geringd: Vinkenbaan Derde Kroonspolder. Vlieland. 17-10-2006 
Vers dood verkeerslachtoffer: Norre Nebel, Nylland. Denemarken. 6-11-2006 
 350 km, 20 dagen 
 
Zwartkop Vrouw, 1kj AN.33281 
Geringd: Vinkenbaan Derde Kroonspolder. Vlieland. 17-10-2006 
Vers dood: Boliqueime, Loule, Faro. Portugal. 07-12-2006 
 2057 km, 51 dagen 
 
Tuinfluiter 
Tuinfluiter 1kj London T.384684 
Geringd: Cauldwell Hall Farm, Hollesley, Suffolk. GBR. 01-10-2004 
Gecontroleerd: Vinkenbaan Derde Kroonspolder. Vlieland. 18-10-2004 
 271 km, 17 dagen 
 
Tuinfluiter 1kj AK.26568 
Geringd: Vinkenbaan Derde Kroonspolder. Vlieland. 21-08-2005 
Gecontroleerd: Helgoland, Helgoland. Duitsland. 17-08-2005 
 220 km, 361 dagen 
 
Tjiftjaf 
Tjiftjaf 1kj Helsinki 38747Y 
Geringd: Kivini, Turku-Pori. Finland. 8-9-2003 
Gecontroleerd: Vinkenbaan Derde Kroonspolder. Vlieland. 8-10-2003 
 1357 km, 30 dagen 
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Tjiftjaf 1kj Icona DP.6701 
Geringd: Pontevedra. Spanje. 19-11-2005 
Gecontroleerd: Vinkenbaan Derde Kroonspolder. Vlieland. 23-9-2006 
  
Tjiftjaf 1kj G.92307 
Geringd: Vinkenbaan Derde Kroonspolder. Vlieland. 25-09-2006 
Gecontroleerd: Plaisance, Charente-Maritime, Frankrijk. 30-11-2006 
 919 km, 66 dagen 
 
Tjiftjaf 1kj G.92311 
Geringd: Vinkenbaan Derde Kroonspolder. Vlieland. 26-09-2006 
Gecontroleerd: Zele-Heikant, Oost-Vlaanderen. België. 12-10-2006 
 251 km, 16 dagen 
 
Tjiftjaf 1kj G.97726 
Geringd: Vinkenbaan Derde Kroonspolder. Vlieland. 12-10-2006 
Vers dood raamslachtoffer: Bergambacht, Zuid-Holland. 10-5-2007 
 145 km, 210 dagen 
 
 
Fitis 
Fitis 1kj G.69360 
Geringd: Vinkenbaan Derde Kroonspolder. Vlieland. 15-10-2005 
Niet vers dood: Almere, Flevoland. 29-1-2006 
 98 km, 106 dagen 
 
Fitis Volgroeid G.92272 
Geringd: Vinkenbaan Derde Kroonspolder. Vlieland. 18-9-2006 
Gecontroleerd: Kapellen, Antwerpen. België. 26-9-2006 
 218 km, 8 dagen 
 
Goudhaan 
Goudhaan Man, 1kj Stavanger AJ.1914 
Geringd: Giljastolen, Rogaland. Noorwegen 10-10-2005 
Niet vers dood: Vinkenbaan Derde Kroonspolder. Vlieland. 14-10-2005 
 626 km, 4 dagen 
 
Goudhaan Man, 1kj G.69284 
Geringd: Vinkenbaan Derde Kroonspolder. Vlieland. 15-10-2005 
Gecontroleerd: Downham market, Stow Baldorph, Norfolk. GBR. 07-11-2005 
 312 km, 23 dagen 
 
Goudhaan Vrouw, 1kj G.97085 
Geringd: Vinkenbaan Derde Kroonspolder. Vlieland. 15-10-2005 
Gecontroleerd: Westenschouwen, Zeeland. 02 en 03-11-2006 
 194 km, 9 en 10 dagen 
 
Goudhaan Man, 1kj G.69643 
Geringd: Vinkenbaan Derde Kroonspolder. Vlieland. 19-10-2005 
Gecontroleerd: Blauberg, Antwerpen, België. 07-11-2005 
 
Kleine barmsijs 
Kleine barmsijs Vrouw, na 1 kj AL.08348 
Geringd: Vinkenbaan Derde Kroonspolder. Vlieland. 21-10-2005 
Vers dood: Leeuwarden, Friesland. 20-3-2007 
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Vink 
Vink Man, 2 kj V.293303 
Geringd: Vinkenbaan Derde Kroonspolder. Vlieland. 29-9-2006 
Vers dood door verkeer: Lange Paal, Vlieland. 26-7-2007 
 7 km, 300 dagen 
 
Keep 
Keep Vrouw, 2kj London P.210453 
Geringd: Fair Isle. GBR. 09-04-2002 
Gecontroleerd: Vinkenbaan Derde Kroonspolder. Vlieland. 23-10-2005 
 807 km, 1293 dagen 
 
Rietgors 
Rietgors Man, 1 kj Stavanger 5E.71320 
Geringd: Lista fyr, Farsund, Vest-Agder. Noorwegen. 5-10-2005 
Gecontroleerd: Vinkenbaan Derde Kroonspolder. Vlieland. 20-10-2006 
 548 km, 15 dagen 
 
Rietgors Vrouw, na 1 kj V.293280 
Geringd: Vinkenbaan Derde Kroonspolder. Vlieland. 27-9-2006 
Gecontroleerd: Ruien, Oos-Vlaanderen. België. 10-3-2007 
 294 km, 164 dagen 
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Bezoekers 
 
Dit was het vijfde jaar dat de Kroonspolders voor bezoekers gesloten is. Bij de ingang is een bord geplaatst dat de 
toegang expliciet verbiedt. Volgens afspraak met SBB worden er drie keer per week (11.00-12.00 uur) echter wel 
bezoekers voor een excursie ontvangen. Aankondigingen van deze excursies staan op de slagboom bij de ingang van 
de polder. In 2006 werden 183 bezoekers ontvangen. 
Bezoekers van de vinkenbaan krijgen een uitleg over de ringactiviteiten op de vinkenbaan, haar doelstellingen en 
resultaten. Ook de historische plaats van de vinkenbaan wordt uit de doeken gedaan. De aandacht die aan de 
bezoekers gegeven kan worden hangt altijd sterk samen met de drukte rond de vangsten en het ringen. Bezoekers 
konden een vrijwillige donatie doen, welke gebruikt worden voor het in stand houden van het ringstation en het 
uitvoeren van ringactiviteiten. Naast een vrijwillige donatie is het nu ook mogelijk een ringstreng met 50 ringen te 
sponsoren (sponsoRING). Aan het einde van het seizoen ontvangen de sponsoren een overzicht welke vogels 
geringd zijn. Ook zijn de sponsoren op de hoogte gebracht als een van deze ringen terug gemeld wordt. 
Ook in 2006 waren er de traditionele bezoekers die ook voorgaande jaren langs zijn geweest. 
 
Figuur 10. Bezoekersaantal Vinkenbaan Vlieland 2006. 
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Logboek 2006 
 
 
Uitgevoerde ringweken: 
17 augustus  –  1 september Henri Bouwmeester 
2 – 10 september Frans Lelieveld 
11 – 16 september  Frans Lelieveld en Harry de Groot 
17 –  19 september Harry de Groot, Frans Lelieveld en Gerrit Bochem 
21 – 28 september  Gerrit Bochem 
39 september – 7 oktober Gerrit Bochem en Leon Kelder 
8 – 14 oktober Henri Bouwmeester en Holmer Vonk 
15 – 16 oktober  Henri Bouwmeester  
17 –  19 oktober Henri Bouwmeester en Frank Majoor 
20 –  26 oktober Frank Majoor 
27 oktober - 10 november Hans van Heiningen 
11 –  15 november Harry de Groot 
 
 
Het hier onderstaande is een samenvoeging van de diverse schriften, formulieren en lijsten welke iedere ringer van 
de ringgroep zo nauwgezet mogelijk invult volgens een afgesproken protocol. Aangezien  wij her en der door het 
land en zelfs daarbuiten woonachtig zijn is dit nodig om zoveel mogelijk gegevens te hebben welke nodig zijn bij 
een  interpretatie van de gegevens. U vind hier géén volledig overzicht van de vangsten per dag maar een overzicht 
van de soorten welke die dag het meest werden gevangen en de ‘snoepjes’. Als u hierin bent geïnteresseerd verwijs 
ik u naar de website www.trektellen.nl/ringvangsten . Dit verslag is eerder bedoeld om de lezer een indruk te geven 
van de dagelijkse ervaringen, zowel positief als negatief, en om met u te delen wat we doen en waarvoor. Want 
hoewel het ringen van vogels een bezigheid is waarbij te veel en te vaak bezoek storend kan werken willen we in 
alle openheid laten zien hoe wij bezig zijn. Ook hoop ik hiermee iets van de sfeer van deze ringplek over te brengen. 
Mocht u Vlieland bezoeken en ons willen ontmoeten neem dan contact op met het bezoekerscentrum ‘De 
Noordwester’ in de Dorpsstraat in Oost-Vlieland.  

 
Donderdag 17 augustus. 

Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp zijn twee dagen geleden aangekomen om de baan in gereedheid 
te brengen. Twee dagen waarin zij maaiend en harkend de plaatsen hebben vrij gemaakt waar de mistnetten 
geplaatst moeten worden. De looppaden moesten ook weer zichtbaar gemaakt worden maar vandaag 
kunnen de eerste netten opgezet worden. Omdat niet direct duidelijk is welke netten waar neergezet moeten 
worden komen zij niet verder dan 8 stuks. Maar de aftrap voor een nieuw seizoen is genomen en de eerste 
vogels worden geringd. 67, Voorwaar geen slecht begin. Mogelijk heeft een deel van de geringde vogels 
hier gebroed. Soorten als winterkoning (7), fitis (9), kleine karekiet (9) en rietgors (3) broeden hier in grote 
aantallen. Braamsluiper (8) en paapje (6) moeten meer van elders gekomen zijn. Er vliegen ook kleine 
groepjes graspiepers over en op het sintelpad dat naar de hut leid zitten meerdere tapuiten. Na 12.00 uur 
lopen de vangsten zodanig terug dat ze verder gaan met het opzetten van de netten. 

Vrijdag 18 augustus. 
Gisteren flink door kunnen werken en vandaag staat de gehele mistnet opstelling klaar om gebruikt te 
worden. Echter, nadat rond 05.45 de netten zijn opengeschoven begint het te regenen. Ze maken van de 
nood een deugt en kunnen nu de van regenwater zwaar geworden afhangende  rietstengels en takjes 
wegknippen. Tot 09.30 blijft het bij vlagen regenen wat een behoorlijke rem op de vangsten zet. Maar na 
een gift van 4 mm. hemelwater worden er toch nog 40 vogels geringd. Het valt op dat er aanmerkelijk 
minder fitissen zijn (1). Snoepjes van de dag zijn de 2 sperwergrasmussen. De tuinfluiters (13) zijn 
opvallend vet. In de middag geeft een flinke bui weer 2 mm. regen. Door het stilvallen van de vangsten kan 
er gewerkt worden aan het gereed maken van de geluidsinstallatie. Morgen kan gestart worden met het 
uitzenden van wervende boodschappen voor verdwaalde trekvogels. Voor vandaag vind men het rond 
17.00 uur mooi geweest. 

Zaterdag 19 augustus. 
Er blijkt vannacht wegtrek te zijn geweest van de vette tuinfluiters want er wordt er niet één teruggevangen 
(4 nieuw). Ook is er nieuwe aanvoer geweest in de vorm van merel (1), heggenmus (2) en groenling (6, 
allen juv.). Hoofdmoot wordt uitgemaakt door rietzanger (10), kleine karekiet (11) en braamsluiper (11). 
Het dagtotaal komt op 87 vogels. In de lucht worden meer en meer boompiepers waargenomen. In de 
polder zitten enkel bruine- en blauwe kiekendieven. Ook is er een grote zilverreiger aanwezig. Het is nog 

http://www.trektellen.nl/ringvangsten
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wel een beetje tobben met het geluid. Bandjes die er niet zijn, een installatie die niet wil werken. Het zou 
onwennig zijn als alles vlekkeloos zou verlopen. Gelukkig komen in de loop van de dag Adéle en Siert de 
Graaf, die op Vlieland wonen, langs met een door de post meegebrachte geluidskaart. Hierdoor kan er beter 
volgens ‘protocol’ worden gewerkt. U moet weten dat wij trachten enkele ‘constanten’ in te bouwen 
waardoor de verzamelde gegevens later beter geïnterpreteerd kunnen worden. Het is hierom dat we b.v. tot 
oktober geen lijstergeluid afspelen in de vroege morgen. In deze periode is ‘mix 1’ favoriet met een mix 
van o.a. zwartkop, rietzanger, tuinfluiter etc..Zo zijn er nog enkele afspraken die verder in het verslag 
kunnen langskomen. 

Zondag 20 augustus. 
Rond 04.00 uur regende en onweerde het zodanig dat het verantwoord leek de wekker een nachtje rust te 
gunnen. Pas rond het middaguur knapt het op en kan men nog een poosje te veld. Niet de hele opstelling 
wordt vandaag gebruikt om de handen vrij te hebben om de tweede geluidsdrager te instaleren. Ook het 
slagnet moet nog worden uit gelegd.  Het lukt niet volledig. Een andere tegenvaller is het uitvallen van het 
omgevingsgeluid., De z.g. ‘jengelbox’ houd er na twee dagen mee op. Henri krijgt een enorm dejavu 
gevoel. Voor meer geluids- en andere frustraties verwijs ik naar het verslag van 2005. Na telefonisch 
contact Henri en Harry de Groot besluit de laatste een andere jengelbox naar het eiland te sturen. 
Maar de nul is uit de dag, wat wil zeggen dat er toch nog vogels gevangen worden, 6 nieuw en 3 
terugmeldingen.  

Maandag 21 augustus. 
In de eerste uren enkele lichte buitjes die de pret niet drukken. Bij het lopen van de eerste ronde denkt 
Henri, die vandaag alleen is omdat Hanneke vanmorgen is vertrokken, dat hij een hele oude vogel in 
handen heeft. Het ringnummer is er één van een Nederlandse serie die jaren geleden door het 
vogeltrekstation (VT) is uitgegeven. Later blijkt collega ringer, Ton van Ree, een eindje verderop bezig te 
zijn en eerst wat restanten wil opmaken. Wegtrek is er geweest van tuinfluiter, grasmus en braamsluiper. 
Deze soorten worden vandaag nauwelijks gevangen. Wel fitissen (29), kleine karekieten (10) en rietzangers 
(8). Tussen de slagnetten lopen twee holenduiven te paraderen maar helaas, het slagnet is nog niet 
gebruiksklaar. In totaal vandaag, ondanks het ontbreken van wervende geluiden, 61 nieuw geringd. Om 
14.30 gestopt en boodschappen gedaan. Onderweg naar het dorp ziet Henri handkokkelaars op het wad aan 
het werk. 

Dinsdag 22 augustus. 
Ook vandaag weer om 05.45 alles open. Windkracht 5 uit het westnoordwesten en een klein buitje om 
06.00. Af en toe de jengelbox geprobeerd en tot zijn grote verrassing komt het apparaat tot leven. Hoop 
gekregen door deze opleving besluit Henri de koppen te reinigen. Deze actie geeft echter niet het beoogde 
resultaat. Er is wel geluid maar dit is van bedroevende kwaliteit. Er komen twee mensen op excursie, de 
eersten van het seizoen. Vandaag worden 13 soorten gevangen met een totaal van 27 vogels. Hieronder 
bevind zich een fluiter. Voorzover de oude gegevens in de hut aanwezig zijn, zou dit de derde in de historie 
van de ringgroep zijn. Verder zijn er weinig vogels in het terrein aanwezig wat betekend dat er wel vertrek, 
maar geen aankomst is. Wel komen de eerst groepjes spreeuwen op de vruchten van o.a. de lijsterbessen af. 

Woensdag 23 augustus. 
Een dag met en klein goud randje. Bij aankomst blijkt de jengelbox prima te werken. Bovendien is de wind, 
die de afgelopen dagen toch pittig heeft doorgeblazen, gaan liggen. Je kunt letterlijk de mestkevers horen 
vliegen. Vandaag pieken de fitissen (19) en kunnen er twee nieuwe jaarsoorten gemeld worden. Een 
zanglijster en een koolmees. Deze laatste is bijzonder omdat vrijwel iedere koolmees op Vlieland voor 
onderzoek geringd wordt. Nestje gemist zeker. Vermeldenswaard zijn ook 3 blauwborsten. Dagtotaal 78 
nieuw en 18 terugmeldingen. Omdat de mistnet opstelling gedeeltelijk is ingevuld met netten die goed 
beschouwd ‘op’ zijn wordt er na telefonisch contact met Frank Majoor besloten 5 netten nieuw aan te 
schaffen. Deze worden over een paar dagen verwacht. 

Donderdag 24 augustus. 
De nacht verloopt windstil en om 05.45 staan alle netten open. Er valt een enkele drup regen bij het 
opzetten maar het blijft voor de rest van de dag droog. De eerste twee rondes vallen tegen. Daar staat 
tegenover dat Henri tijd heeft om rustig rond zich heen te kijken. In de plasjes in de polder zitten diverse 
soorten steltlopers, ganzen en eenden. Er komen vandaag 4 personen op de excursie af. Het koste enige 
overtuigingskracht om één van de aanwezige dames er van te overtuigen dat we de vogels die we vangen 
níet dood maken. Ze lijkt teleurgesteld. Om te voorkomen dat de vrouw in kwestie zelf tot het verzamelen 
van soorten zal overgaan laat Henri de draaihals, die hij als snoepje voor de excursiegasten had bewaard, 
nog even in het draagzakje zitten. Deze wordt even later onder het slaken van veel Oh’s en Ah’s aan de 
volgende gasten getoond en……..weer losgelaten. Een volgende ronde levert ook nog een nachtegaal op. 
Op de momenten dat er niet zo veel is te doen, gaat Henri verder met het repareren van het slagnet. Om 
15.15 is het gedaan met de pret en zijn er toch nog, ondanks een matige start 55 vogels nieuw geringd. De 
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hoofdmoot hiervan wordt gevormd door 13 kleine karekieten. Een dreigend onweer boven Friesland steekt 
de waddenzee niet over maar later hoort hij dat deze bui aan de wal plaatselijk voor wateroverlast heeft 
gezorgd. 

Vrijdag 25 augustus. 
De ochtend begint klam en vochtig. Hoewel het in de nacht geregend heeft is het op de vinkenbaan droog 
gebleven en lijkt er nieuwe aankomst te zijn geweest. Ondanks de zwaar van dauw behangen netten leveren 
de eerste rondes, in tegenstelling tot gisteren, wel vogels op. Bij het lopen van de tweede ronde hangt er een 
kleine karekiet in het net met een hagelnieuwe Stockholm-ring. Je vraagt je dan onwillekeurig af hoe kort 
gelden het moet zijn dat hij/zij geringd is geworden. Inmiddels kunt u deze gegevens op onze website 
lezen. Ook vandaag is er weer een draaihals te melden en ook de twee sprinkhaanrietzangers zijn een extra 
vermelding waard. Een korte, heftige bui levert enkele natte vogels op maar met behulp van wat 
papiersnippers in een kooitje drogen deze weer snel op waarna ze verder mogen vliegen. In totaal kunnen er 
weer 63 vogels worden bijgeteld. Vandaag zijn het vooral de tuinfluiters die de boventoon voeren (15). De 
lijst met waarnemingen wordt gedomineerd door insecten zoals; sabelsprinkhaan, roodweeskind, 
duinparelmoervlinder en enkele blauwtjes. Bij de vogels worden groenlingen, gras- en boompiepers 
genoemd. 

 
Zaterdag 26 augustus. 

Voor het eerst dit seizoen wordt er onder een sterrenhemel naar de baan gefietst. In het oosten hangt boven 
Terschelling een brede wolkenband. Naar later zal blijken zal het daar vandaag geruime tijd regenen met 
grote hoeveelheden neerslag. Er wordt daar zelfs een waterhoos gemeld. Hier zal het de hele dag droog 
blijven. De eerst ronde levert vooral veel fitissen op. Er is die ronde zelfs sprake van een verdrievoudiging  
ten opzichten van de afgelopen dagen. Nieuwe aanvoer of toch de extra wervende invloed van de tweede 
geluidsdrager die Henri aan de praat heeft gekregen. In totaal worden er tot 15.00 uur 83 vogels gevangen 
verdeeld over 20 soorten. Pieken zijn er van fitis (11) en tuinfluiter (29). En ook wéér een draaihals. 
In de avond komen Adéle en Siert langs om de bestelde netten af te geven zodat morgen de opstelling 
geheel volgens plan kan draaien. Je moet als kwartiermaker soms de nodige kinderziektes en frustraties 
overwinnen maar dat is Henri wel toevertrouwd. Hij weet zich hierom gewaardeerd door andere leden van 
de ringgroep. Zij kunnen na hem vanuit een gespreid bedje verder ringen. 

Zondag 27 augustus. 
In het begin van deze dag is het mooi rustig en vrijwel windstil weer maar vanaf 07.45 tot 08.45 komen er 
enkele buitjes tot ontwikkeling. Daarna lopen de vangsten sterk terug. Later in de ochtend komen er weer 
een paar buien en een tweetal excursie gasten langs. Nog later neemt de wind toe tot een dikke kracht 6, erg 
ongunstig. Her en der worden de eerste gekraagde roodstaarten gezien en Henri vind sporen die wijzen op 
de aanwezigheid van waterrallen. Hierdoor enthousiast geraakt wordt vandaag begonnen met het opzetten 
van een paar rallenkooien. Eén van de bezorgde neten blijkt een weeffout te hebben die Henri er toe brengt 
dit net, na enkele vergeefse pogingen, ‘als een natte handdoek in de ring te gooien’. (zie mijn slotregels van 
gisteren.). 
 De resultaten van vandaag vallen tegen ten opzichten van de afgelopen tijd. In totaal zijn er deze dag 48 
vogels nieuw geringd en 15 terug gevangen. Het zijn vooral de fitissen (9) en de tuinfluiters (10) die de 
hoogste aantallen gaven. Ook ontbreekt de dagelijkse draaihals niet. Bij de waarnemingen staat weer een 
vlindersoort, te weten 2 kolibrievlinders.  

Maandag 28 augustus. 
“Het Lijkt wel herfst”, zo begint Henri het verslag van deze dag. Harde wind (kracht 5/6) en regenvlagen 
tegen het raam van het logeeradres. Hij besluit de dag te gebruiken om achterstallig onderhoud aan uiterlijk 
en persoonlijke uitrusting weg te werken. Pas de tweede helft van de middag is het voldoende opgeklaard 
en is de wind voldoende gaan liggen om eens op de baan te gaan kijken. Bij aankomst valt het dusdanig 
mee dat een deel van de netten kan worden opengezet en worden er nog 8 vogels geringd. Er moet ook nog 
een nieuw kijkscherm worden opgezet en dat blijkt een hele puzzel te zijn. Bij zijn vertrek, rond 19.00 uur 
begint het weer te hozen en begint Henri aan een lange, natte rit naar de boot om Hanneke op te halen die 
weer een paar dagen komt helpen. Maar Henri en zijn kleren zijn gewassen. 

Dinsdag 29 augustus. 
Het lijkt een herhaling te gaan worden van gisteren. Omdat er vandaag mogelijk excursiegasten komen 
gaan ze rond 10.00 uur naar de baan. Er komen 2 personen. Op het vogelfront is het huilen met de pet op. 
Een onfortuinlijke sabelsprinkhaan in het net zorgt voor het nodige peuterwerk. Tot 15.30 is men aanwezig 
met het schamele resultaat van slechts 5 nieuwe en 5 terugmeldingen. Het beeld van percentueel veel 
terugvangsten is typisch voor het stilvallen van de trek. Wel is er een leuke soort te melden in de vorm van 
een groenlandse tapuit. Op de terugweg zien ze nog meer tapuiten langs de postweg als teken dat er toch 
wat beweging is. 
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Woensdag 30 augustus. 
Naast harde wind en regen bracht de nacht ook nog hagel en onweer. Toch op tijd naar de baan gegaan en 
aldaar eerst nog een bui afgewacht. Al tijdens het openzetten van de netten was er niet veel van 
vogelactiviteit te merken. Behalve dan dat er regelmatig groepjes grote sterns langs kwamen. Om 11.30 uur 
besluit men de netten maar weer te sluiten en naar huis te gaan. Er zijn dan 8 vogels geringd. 

Donderdag 31 augustus. 
Tijdens de fietstocht naar de baan zien onze helden weer eens en wolkeloze sterrenhemel. Ook de wind 
blijkt behoorlijk afgezwakt. Hoewel de verwachtingen hooggespannen zijn moet men constateren dat er 
weinig te beleven valt. Niet alleen in de struiken, ook bij de plasjes in de polder is weinig activiteit. Tijdens 
de excursie, waar 10 personen op af komen, weet een deelnemer te melden dat er gisteren in de 
meeuwenduinen een zeearend te zien was geweest. Er was de laatste dagen al eerder spraken van 
roofvogeltrek. Zo konden ze buizerds, bruine kieken, wespendieven en een slechtvalk waar te nemen. Men 
gaat tot 15.30 uur door met als resultaat 27 nieuw en 12 terug. De kleine karekieten zijn nog steeds het 
sterkst vertegenwoordigd (6 nieuw, 5 terug). Henri put hoop uit de geringe hoeveelheid vet die hij op de 
roodborsten (2) waarneemt. Hij ziet hierin de voorlopers van een op handen zijnde trekgolf. We zullen zien. 

Vrijdag 1 september. 
Tijdens de fietstocht naar de baan valt het op dat het nog maar net droog is. Er staat ook weer een fikse 
bries (kracht 4/5) en van vogeltrek is niet veel te merken. Wel komen er zo nu en dan groepjes boeren 
zwaluwen langs. Het valt op dat de karekieten (2 nieuw, 3 terug) behoorlijk vet zijn. De rust op het 
ringfront wordt gebruikt om de puntjes op de i te zetten. Rond 12.30 arriveert de afwisseling van de wacht 
in de persoon van Frans Lelieveld. In de loop van de middag blijkt de kleine karekiet met een Stockholm-
ring de voorgaande week ook al te zijn gevangen. Hij is flink gegroeid. Henri maakt de balans op van 1 ½ 
week opbouw. 676 Vogels zijn er door hem vers geringd waarbij in aanmerking moet worden genomen dat 
hij eerste week nauwelijks gebruik van het geluid heeft kunnen maken. Vandaag blijft de teller steken op 10 
stuks. 

Zaterdag 2 september. 
Frans meent er aan het begin van zijn periode er goed aan te doen om enkele Lelieveldse begrippen te 
verklaren. Zo is Henri ‘de pianoman’ dit omdat hij de spandraden van de mistnetten erg strak aanspant. 
Ook geeft hij ons inzicht in zijn ‘ritselindex’. Eenvoudig maar doeltreffend. Ritselt het bij het opzetten in 
de struiken van de vogels dan zijn de verwachtingen hoog gespannen. Zo niet, dan niet. Ritselt het later op 
de dag dan kan het nog gebeuren. Zo heeft iedereen zijn systeem. Frans noemt het zijne ‘op z’n 
boerenfluitjes’. Maar goed dit ter introductie van deze ringer van dienst (RVD ?). Ook de in gezamenlijk 
overleg ingestelde looproute wordt, als het aan Frans ligt, aangemeld bij NOVA om bij het programma 
onderdeel, ‘de Beuk er in’, te worden opgeheven. 
 Hoewel er voor vandaag geen ‘ritselindex’ gegeven wordt schat ik in dat het matig geritseld heeft. Er 
worden vandaag 32 vogels nieuw geringd. Vooral het grotere aantal rietgorzen (7) valt op. 

Zondag 3 september. 
De ritselindex blijkt te werken. Weinig geritsel bij het opzetten weinig vogels in de netten. Tot 15.00 uur 
worden 19 dieren gevangen waarvan 14 nieuw. Er komen geen bezoekers op excursie. In de loop van de 
dag wakkert de wind aan tot een dikke kracht 6 wat de vangsten niet positief beïnvloed. 

Maandag 4 september. 
Als ik tussen de regels door lees dan lijkt Frans een ‘lange’ dag te beleven. Een lichtpuntje noemt hij de 
aangename temperatuur. De vangsten vallen een beetje tegen (8 nieuw, 3 terug). 
Op zich is het niet zo bijzonder als er ondanks redelijk weer een dip zit in de trekintensiteit. Nu zou het 
misschien prettig zijn geweest als er nog wat klusjes te doen waren.  

Dinsdag 5 september. 
De eerste uren is het droog en rustig weer. Wel is er boven het militairkamp een regenboog te zien maar dat  
geeft alleen extra sfeer. Er komt ook bezoek. Een man en zijn dochter zijn hier om een plek te bekijken 
waar de as van hun vrouw en moeder verstrooit zou kunnen worden. Er is plezierig contact tussen de drie 
en Frans spreekt de wens uit om, zoals hij het zelf uitdrukt, “Als de tijd daar is, alhier zelf een milieurampje 
te veroorzaken”. Om zich heen kijkend houdt Frans zich bezig met de grote vragen van het leven. Het 
antwoord stelt hij nog even uit tot volgend jaar. 
Voorlopig is er werk aan de winkel. Er moesten vandaag 32 vogels geringd worden. Het slagnet moest er 
zelfs aan te pas komen om de eerste barmsijs van dit jaar binnen te halen. Om 15.00 uur gaan de netten 
dicht. 

Woensdag 6 september. 
Een oud collega van Frans, Hans van Gasteren,”Je weet wel die steltloper met vierkante radarogen”, had 
gezegd dat het wel eens storm kon gaan lopen. Mooi niet dus. Lekker weer, dat wel maar vogels ho maar. 
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Echter ook Frans heeft zoals wij allen een brede belangstelling en neemt een windepijlstaart waar. Om 
13.00 uur zijn slechts 15 vogels door zijn handen gegaan en besluit hij voor vandaag te stoppen. 

Donderdag 7 september. 
Een opkomend koufront houd bij Frans de moed er in. Het is zo nu en dan zonnig en er staat een matig 
windje (kracht 4/5). Prettig weertje zou je zeggen. En met het weer is ook niet zo veel mis. Er zijn alleen 
weinig vogels aanwezig. Ringers hebben soms de rare (on-) hebbelijkheid de hoeveelheid gevangen vogels 
te vertalen in (on-) kunde van zichzelf of anderen. Dit is onzin natuurlijk. Immers het is vooral de aan- of 
aanwezigheid van vogels wat de belangrijkste factor is. Goed de één is fanatieker dan de ander en staat b.v. 
vroeger op of gaat langer door maar 95 % wordt bepaald door de aan- of afwezigheid van vogels. Er zijn in 
deze periode domweg weinig vogels. Toch ga je dag in dag uit met spanning in je lijf te veld omdat je het 
nooit kunt weten. De verhalen onder ringers zijn legio. Eerst vang je niets en plotseling komt er een golf 
mezen o.i.d. langs. De taferelen laten zich raden en het gaat dan niet altijd goed. 
Wat altijd blijft is het schitterende landschap van de Kroonspolders. Het licht, de lucht, de herringen aan 
wat was. Zoals de meeste van ons heeft ook Frans een langjarige ervaring op Vlieland en heeft ook hij 
goede herinneringen aan Huibert van Eck en Rein Rollingswier die de vinkenbaan hier vele jaren hebben 
gerund. Het is door hun vroegtijdig overlijden dat wij hier nu kunnen zitten. Ik merk bij sommigen van ons 
een vorm van lichte schaamte. Een complexe mix van  gevoelens die je heen en weer slingeren. Gevoelens 
van dankbaarheid en géne hier te zitten. Gaat het goed, dan heb ik soms het gevoel dat je vanaf een duintop 
glimlachend wordt toegekeken. Op momenten van stilte kan je zo overvallen worden door een gevoel van 
melancholie en mis je die twee enorm. 
Als je, wat Frans vandaag meemaakt, een slachtoffer in het net hebt hangen dan is dit op zijn zwakst 
gezegd zwaar K….. Een braamsluiper laat het leven. Shit happens. Het overkwam, als bij iedere ringer, ook 
Huibert en Rein zo nu en dan. Verongelukte vogels worden door ons opgestuurd naar het zoölogisch 
museum in Amsterdam waar de vogel voor onderzoek en referentie aan de collectie wordt toegevoegd.  
De realiteit van vandaag. 19 nieuw geringd, 4 terug. Bij de nieuwe zitten wel een tapuit en een bonte 
vliegenvanger. 

Vrijdag 8 september. 
Bij het ontwaken veel wind rondom het logeeradres. Dat wordt dus windvangen. Een krachtige bries uit het 
noorden. Dan is het goed voorstelbaar dat je als vogel met het windje in de rug je jezelf lekker zo ver 
mogelijk laat meesleuren in zuidelijke richting. De wind neemt in de loop van de morgen toe tot een kracht 
7/8. Dat zijn omstandigheden waarbij het vangen met mistnetten weinig zin heeft. Frans besluit om 13.30 
uur de tent te sluiten. Er zijn dan 18 vogels geringd. Wat Frans zich niet gerealiseerd heeft is dat er 2 merels 
bij zaten. Een dagrecord van dit jaar. Wordt vervolgt. 

Zaterdag 9 september. 
Als Frans rond 06.00 uur op de baan aankomt blijkt ‘de Jengelbox’ niet te werken. Eerst denkt hij nog aan 
een lege accu en gaat snel naar het militaire kamp om een volle te halen. Dit behoeft misschien enige uitleg. 
Er is geen elektra op de baan maar we kunnen redelijk uit de voeten door twee 12 volt accu’s aan te sluiten. 
Eén voor de jengelbox en één voor de autoradio/mp3 speler en bijverlichting gedurende de schemering. Er 
staat in principe ook nog een volle als reserve. Opladen mogen we op het schietkamp. Daar staan er een 
stuk of wat volle die her en der bij elkaar geritseld zijn. Ongeveer om de andere dag moet er naar het kamp 
worden gefietst om een accu te wisselen. De procedure verloopt als volgt. Lege accu op de bagagedrager 
van de fiets binden. Daar heeft Henri een gemakkelijk kistje voor gemaakt. Het sintelpad uit en de fiets mét 
lege accu over de slagboom tillen. Naar het oplaadhok van defensie. Accu van de fiets onder de lader zetten 
en enig gegoochel met de aan- en uitknoppen. Volle accu op de fiets en terug naar de slagboom. Fiets mét 
volle accu over de slagboom tillen. Sintelpad over naar de baan en klaar is kees, Frans dus in dit geval. Je 
merk overigens geen gewichtsverschil tussen een volle of een lege accu Een klusje waar meestal in de 
middag wel even tijd voor is. Dan is het fijn als je assistentie hebt want dan is er altijd toezicht. Het is 
prettig dat we van deze professionele oplaad opstelling gebruik kunnen maken. We danken bij deze 
defensie voor faciliteit. Je moet alleen rekening houden met de weekeinden want dan kunnen ook wij het 
kamp niet op. De vijand wordt verzocht Nederland niet aan te vallen vanaf vrijdagmiddag 12.00 uur tot 
maandagmorgen 08.00 uur. 
Maar terug naar de dode jengelbox. Het bleek niet aan de accu te liggen. De autoradio met mp3 speler 
werkt wel maar deze geeft allen geluid tussen de ‘deuren’ (= slagnetten) van het slag. Toch vangt Frans 32 
vogels, een aantal dat al lang niet meer gehaald was. Henri had ook zijn beste resultaten toen het geluid 
niet, of slechts beperkt werkte. Een aanzienlijk deel van de buit wordt ingenomen door de zwartkoppen 
(14). Ook waren er een paar minder algemene soorten bij zoals een gekraagde roodstaart en een grauwe 
vliegenvanger. 

Zondag 10 september. 
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Het weer is bijna té mooi voor het ringwerk. Weinig wind en volop zon. Hoewel Frans constateert dat er 
geen sprake is van zichtbare trek komen er op enig moment wel 7 purperreigers langs gevlogen. Voorwaar 
een hele bijzonderheid voor Vlieland.  Maar veel te vangen is er niet. Slechts 19 vogels kunnen worden 
geringd. De excursie wordt wel druk bezocht, 12 mensen. Later komt Pieter Schaper van Staatsbosbeheer 
langs met vader en dochter van Eerden. Frans had eerder deze week contact met hen gehad. Zij zijn naar 
Vlieland gekomen om de as van hun overleden vrouw en moeder uit te strooien. Staatsbosbeheer heeft er 
mee ingestemd en Pieter maakt video opnames van het ritueel. Zo wordt de 3e Kroonspolder de laatste 
rustplaats van de resten van mevrouw Floor van der Eerden-Kors. 

Maandag 11 september. 
“De mooiste ochtend tot nu toe”, begint Frans het logboekverslag. De netten zijn de eerste tijd , “ voorzien 
van zijdezachte, wit doorzichtige druppels”. Het geheel wordt afgemaakt met ‘”een zilt geurtje”. Iedere 
ringer die ooit op deze vinkenbaan heeft gewerkt ervaart vroeger of later de poëtische kracht van dit gebied. 
Dit komt, bij de één wat vaker dan bij de ander, o.a. tot uiting in creatief taalgebruik in het logboek. Had 
Frans de afgelopen dagen last van de ringers-blues vandaag klaart het op. Bovendien is hij vanaf vandaag 
niet meer alleen. Harry de Groot is gearriveerd. Vaste lezers kennen Harry niet alleen als één van de vaste 
leden van de ringgroep. Hij is ook de secretaris van de club. Harry beschikt over magische krachten want 
nadat hij de ‘jengelbox’ heeft toegesproken werkt deze weer om dit verdere seizoen storingsvrij uit te 
dienen.  
De vangsten vallen een beetje tegen (20). Kleine karekieten (6) en zwartkopen (6) vormen de hoofdmoot.  

Dinsdag 12 september. 
Men bemerkt een verhoogde activiteit op vogelgebied. Vooral zwartkoppen verhogen de ‘ritsel-index’  Dit 
komt ook tot uiting in de vangsten. Niet minder dan 18 zwartkoppen kunnen geringd worden. Ook kon men 
een barmsijs en een tweetal paapjes ringen. In totaal worden 40 vogels nieuw geringd. De excursie bracht 
maar liefst 16 mensen naar de baan. 
Zowel Frans als Harry zijn luchtmacht mensen (geweest). Zij zijn het die ons collectief vocabulaire zo nu 
en dan verrijken met luchtmachtjargon. Zo worden de huidige weersomstandigheden aangeduid door de 
letters ‘CAVOK’. Deze afkorting staat voor ‘Ceiling And Visability O K’. In gewoon Nederlands, 
’Prachtig mooi weer’. 

Woensdag 13 september. 
De opleving van gisteren blijkt van korte duur. Er scharrelen toch nog een 14 tal zwartkoppen de netten in 
maar verder is het rustig. In de vroege uren nemen ze wel enige piepertrek waar maar veel te vangen is er 
verder niet (totaal 25). Als om 12.00 uur zware maaimachines en vrachtauto’s over het pad aan komen 
denderen is het al gauw helemaal gedaan met het vangen.. De polder moet gemaaid en afgevoerd. Net nu 
Frans en Harry zich hadden voorgenomen er een lange dag van te maken. Maar tegen dit industrieel geweld 
kunnen zij niet op. 

Donderdag 14 september. 
Nu de polder er bij ligt als een biljartlaken lijkt hij veel groter. Frans spreekt zijn bewondering uit over de 
snelheid waarmee gewerkt is. 
Zoals ook de afgelopen dagen het geval is geweest zijn het ook nu vooral de zwartkoppen die de lijst 
aanvoeren, vandaag 10 stuks. Verder is het mager hoewel er leuke soorten zijn. Fluiter (1), gekraagde 
roodstaart (2), bonte vliegenvanger (1), een grasmus en een kleine karekiet maken de lijst vol. Er zijn 
vandaag zelfs meer excursiegasten dan vogels. Met z’n achttienen komen ze op bezoek. Navraag maakt 
duidelijk dat de afwasplaats van camping ‘Stortemelk’ verantwoordelijk is voor een toenemende klandizie 
uit die hoek. “Weet je waar je eens naar toe moet gaan?? De vinkenbaan!!”. Na de ringers-bleus was dit 
een staaltje van onvervalste middenstandsproza.   

Vrijdag 15 september. 
Het maaiwerk in de polder was snel genoeg klaar maar nu moet het maaisel nog worden afgevoerd en dat 
duurt iets langer. De vrachtwagens die met deze klus bezig zijn denderen telkens vlak achter de vinkershut 
langs. Het is goed te begrijpen dat dit moet gebeuren maar het voelt toch onwillekeurig als een inbreuk op 
de rust die hier doorgaans heerst. In de loop van de dag wakkert de wind flink aan. De zon zet de netten ook 
nog eens in het felle licht, kortom de vangstomstandigheden zijn niet optimaal. De pas gemaaide polder 
trekt groepen graspiepers aan. Een boompieper laat zich verschalken. Frans en Harry gaan tot 15.30 uur 
door met als resultaat 25 vogels nieuw geringd. 

Zaterdag 16 september. 
Formeel was gisteren de laatste dag voor Frans. Vanaf vandaag is Gerrit Bochem ringer van dienst. Toch 
blijven Frans en Harry nog een paar dagen plakken om Gerrit te assisteren. De eerste rondes zijn niet slecht. 
Opvallend veel fitissen. Al snel zakken de vangsten in maar rond 11.30 is er een duidelijke opleving. Toch 
een teken dat er verschuivingen plaats vinden binnen de Europese vogelpopulaties. Frans voorspelt grootse 
tijden voor Gerrit. Met 42 nieuw geringde vogels is deze dag de drukste sinds lange tijd. Leuke soorten 
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waren; 1 draaihals. 2 tapuiten, 1 barmsijs, 1 bauwborst en 3 boompiepers. Tuinfluiter (6), kleine karekiet 
(7) en fitis (10) voeren de ranglijst aan. 

Zondag 17 september. 
Niet alleen de oplopende aantallen gevangen vogels bewijzen dat de trek toeneemt ook is er weer sprake 
van zichtbare trek. Zanglijsters en heggenmussen zijn in grotere aantallen aanwezig. De eerste rondes 
worden bijna als druk ervaren en daarna druppelt het tot 13.00 uur nog behoorlijk na. Tenslotte worden er 
54 vogels gevangen waarvan 6 eigen terugvangsten. Vandaag pieken de zwartkoppen weer eens (13). 
Men vraagt zich af of er op de camping niet meer wordt afgewassen want er komen vandaag geen mensen 
op excursie. Op zondag-, dinsdag- en donderdagmorgen kunnen mensen naar de vinkenbaan komen. Men 
geeft zich op bij het bezoekerscentrum ‘de Noordwester’ in het dorp. Deelnemers dienen om 11.00 uur 
aanwezig te zijn bij de slagboom aan het begin van het sintelpad dat over de 3e Kroonspolderdijk loopt. 
Men wordt vanaf hier opgehaald en begeleid door één van ons. We lopen zo’n 500 meter naar de 
vinkenbaan waar we vertellen over nut en noodzaak van ons werk. Vaak leveren deze bezoeken leuke 
reacties op. Voor velen is het een nieuwe ervaring om voor het eerst van je leven een levende vogel vast te 
houden en los te laten. Als het geen schade voor de vogel oplevert houden de ringers soms een ‘snoepje’ 
vast. Zo hebben dit jaar al verscheidene bezoekers zich kunnen verbazen over de kunsten die draaihalzen 
vertonen als zij zich vastgehouden weten. De vogels draaien hun kop, zoals de naam al aan geeft, zo ver 
door van links naar rechts, dat je verwacht dat deze er ieder moment af zal vallen. 

Maandag 18 september. 
Met Gerrit ‘op de bok’ is het drietal al weer om 06.30 op de baan aanwezig. Het weer is ideaal. Een zwak 
windje uit het zuidoosten met een gesloten wolkendek bij een prettige temperatuur van rond de 20 0 C. De 
vangstaantallen lopen gestaag op. De grootste aantallen worden behaald bij zwartkop (10), kleine karekiet 
(9) en fitis (9). De 4 gekraagde roodstaarten mogen niet onvermeld blijven. Men slaagt er in een 3 tal 
graspiepers te verschalken door via een omtrekkende beweging de dieren in een mistnet te drijven. Al hun 
inspanningen leiden er toe dat men vandaag het totaal van 53 nieuw geringden weet te behalen. Om 14.00 
uur is het zo rustig geworden dat men het verantwoord vindt huiswaarts te keren. 

Dinsdag 19 september. 
Na de opleving van de afgelopen dagen is het niet verwonderlijk dat de verwachtingen hooggespannen 
waren. Zou de stijgende lijn doorzetten? Aan het begin van de dag is het zwaar bewolkt en is er zelfs een 
regenbuitje. De door Frans geïntroduceerde ‘ritselindex’ zal laag hebben gestaan want na een hele dag 
afwachten en braaf op gezette tijden rondjes lopen blijft de teller bij 10 vogels steken. In het logboek staat 
naast de 3 gevangen zanglijsters hoopvol de opmerking, “Komen ze??”, gekalligrafeerd.  
 Op de camping wordt weer afgewassen zo lijkt het uit de komst van een drietal bezoekers. Daar wel nieuwe 
aanvoer. 

Woensdag 20 september. 
De eerste uren gaan Harry en Frans nog even mee naar de baan. Voor Frans zit het er op. Harry zal aan het 
eind van het seizoen terug komen om traditiegetrouw de laatste week in te vullen waarbij hij de baan weer 
zal onttakelen. De eerste rondes is het nog best aardig maar vanaf 08.00 uur trekt de wind aan tot kracht 5. 
De zon breekt door waardoor de opbollende netten ook voor de meest onnozele vogel goed zichtbaar zijn. 
Maar er is voor Gerrit veel leuks te zien en hij maakt melding van een boomvalk, een sperwer, een bruine 
kiek, 3 zilverreigers en een honderdtal lepelaars. Met 16 vogels aan het eind van de dag kunnen we rustig 
stellen dat de trek weer even ingezakt is. 

Donderdag 21 september. 
Ook bij de afloop van deze dag is de conclusie dat er weinig beweging in de vogeltrek zit veilig te trekken. 
In de eerste ronde kan Gerrit nog 4 vogels scoren. De verdere loopjes brachten vaak niet meer dan één 
vogel op zodat er aan het eind van de dag slechts 13 vogels bijgeteld konden worden. 2 Hiervan hadden al 
eerder een ring aangelegd gekregen. Maar Gerrit is goedgemutst en geniet van de vaste bewoners van de 
Kroonspolders en meldt lepelaars, goudplevieren, een sperwer en een torenvalk. De twee boerenzwaluwen 
die langs vliegen konden wel eens de laatste van dit jaar zijn. In de avond arriveert André Taam die Gerrit 
een poosje komt helpen. 

Vrijdag 22 september. 
Ook vandaag is het niet druk. Wel is het opvallend dat de zwartkopen meer dan de helft van de vangsten 
uitmaken (14). Het totaal van deze dag bedraagt 20 vogels. Over het weer valt niet te klagen, hoewel het 
voor het vangen gunstiger zou zijn geweest als het minder zonnig zou zijn. Het is ook nooit goed. In de 
polder en rond de hut zien ze weer zo’n 60 lepelaars, 10 goudplevieren en een zestal tapuiten. Om 14.30 
besluit men dat het welletjes is voor vandaag. 

Zaterdag 23 september. 
Dit jaar voor de eerste keer maakt iemand in het logboek melding van hinder die men ondervind die  
veroorzaakt wordt door de grote aantallen muggen. “We worden lichtelijk lek gestoken”, staat het haast als 
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noodkreek in het logboek. Maar er is vandaag afleiding genoeg in de vorm van toenemende aantallen te 
vangen vogels. Zwartkoppen zijn goed op weg en ze vangen er maar liefst 36. De andere soorten geven 
veel lagere aantallen te zien. Het is een bont gezelschap van 18 soorten waarbij die ene taiga boomkruiper 
niet onvermeld mag blijven. Een al eerder geringde tjiftjaf blijkt deze ring in Spanje te hebben verworven. 
De eerste Spaanse ring op deze locatie. Gerrit merkt ook nog in het logboek op dat het hem verbaast dat er 
nog maar zo weinig merels zijn gevangen. Geduld Gerrit, ‘alles zal rech kom’. Met de 63 nieuw geringde 
vogels van vandaag zal de grafiek weer een opgaande lijn te zien geven. Ook vogeltrek is, als zoveel in het 
leven, een continue golfbeweging. Vanaf 13.45 begint het te spetteren en korte tijd daarna besluiten ze op te 
breken. 

Zondag 24 september. 
Goed vangweer, weinig wind, droog en bewolkt. Bij het lopen van de eerste ronde hebben ze plotseling 6 
zanglijsters. Dat waren gelijk ook alle zanglijsters voor vandaag. Met de zwartkoppen is het rustiger. Toch 
ook vandaag weer 9 en…., ja wel, een merel. Tot 15.45 worden 39 vogels gevangen (5 terug). Op camping 
‘Stortemelk wordt blijkbaar weer volop afgewassen want er komen 15 personen op excursie. Voor André 
Taam zit het er na vandaag al weer op.  

Maandag 25 september. 
Het is even wennen maar vandaag leveren de meeste rondjes 10 tot 15 vogels op. In de lucht is voor het 
eerst sprake van zichtbare lijstertrek. Zo kunnen er vandaag merels worden geringd. Zanglijsters zijn er in 
een behoorlijk aantal (16). Zwartkoppen loopt lekker door met 10 stuks en ook roodborsten (11) laten zich 
goed vangen. Hoewel geen zeldzaamheid is de vangst van een ringmus dermate ongewoon dat ik hem 
graag vermeld. Aangezien de vinkentrek zich op een andere manier over Nederland voltrekt dan enkele 
decennia geleden is het alhier op het gebied van vinken heel rustig. Met des te meer plezier kan vandaag de 
vangst van 6 vinken worden gemeld. Er komen enkel kennissen uit de Zaanstreek op bezoek en ook voor 
hen is het telkens weer een verrassing wat er uit de draagzakjes tevoorschijn zal komen. In de afgelopen 
maand is het slechts één maal voorgekomen dat er meer vogels gevangen zijn dan vandaag. Op 19 augustus 
ving Henri Bouwmeester er 87. Gerrit heeft er vandaag 72 kunnen bemachtigen. Dan begint het al haast op 
werken te lijken. 

Dinsdag 26 september. 
Kort na het openzetten van de netten nadert er een donkere wolk die in 10 minuten tijd 5 mm. regen brengt. 
Daarna droog met zo nu en dan wat licht gespetter. Doordat er aanmerkelijk minder vogels aanwezig zijn 
kan Gerrit alle vogels droog houden en peutert door tot 12.00 uur. Hij is dan zelf wel van binnen en van 
buiten doornat en pakt in. Ondanks de regen kan hij 35 vogels nieuw ringen. Opmerkelijk zijn de 4 
waterrallen die hij weet te bemachtigen. Verder wordt ook vandaag de lijst aangevoerd door de 
zwartkoppen (9). 
Er komen ondanks de miezer toch nog twee bezoekers op excursie. 

Woensdag 27 september. 
Vanaf 06.45 tot 11.00 uur vangt het redelijk, daarna is het plotseling afgelopen en kan Gerrit enige uren 
rondom zich heen kijken. Hij neemt waar dat een groeiend aantal spreeuwen door de polders scharrelt (tot 
1500 ex.). Bij het sluiten van de netten jaagt hij op de valreep nog een waterral het net in en sluit hij 
hiermee de dag af met 43 vogels. Zwartkoppen (7) en roodborsten (6) zijn het meest vertegenwoordigd. Die 
ene vuurgoudhaan is de eerste van dit seizoen. 

Donderdag 28 september. 
We zitten duidelijk weer in een dalletje tussen twee trekgolven in. Langzaam veranderd het soorten pallet. 
Er worden nu dagelijks enkele merels gevangen. Grasmussen, braamsluipers en rietzangers beginnen op 
sommige dagen te ontbreken. Het blijft fascinerend daar middenin te zitten en het voor je ogen te zien 
gebeuren. Het patroon is bekend, de ervaring telkens nieuw. 
Er komt een klein aapje uit een mouwtje. Gerrit ‘bekent’ een eigen toevoeging te hebben ingezet voor het 
vangen van waterrallen etc.. Een laag netje wat tussen de ongemaaide vegetatie gezet kan worden en waarin 
rallen verward kunnen raken. We weten nu dat er dus nog niet zoveel met de gestelde kooien is gevangen. 
Maar het werkt goed want ook vandaag heeft hij weer een ral. Zichtbare trek is alleen van graspiepers waar 
te nemen. Aan het einde van de vangstdag kunnen er weer 17 vogels worden bijgeteld. De totaal teller van 
dit seizoen staat overigens al op 1453 nieuwe. 

Vrijdag 29 september. 
Vanaf vandaag wordt Gerrit bijgestaan door Leon Kelder en Carl Zuhorn. Carl is lokaal en komt al jaren 
regelmatig een periode meehelpen. Leon is ook niet voor het eerst op Vlie en ringt zelf elders aan de wal. 
Doordat er nu meer mensen aanwezig zijn kan er ook meer aandacht aan het slagnet worden besteed. Zo 
kunnen er vandaag graspiepers worden gevangen (11). Je hebt daarvoor al je aandacht nodig omdat de 
vogels snel komen maar ook weer snel vertrekken. De eerste sperwer (♀) van het seizoen kan worden 
binnen gehaald. Eerder was er in een mistnet een rietgors geslagen aangetroffen maar was de dader 
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ontkomen. Het blijft natuurlijk gissen of het dezelfde vogel betreft maar het geeft een zeker gevoel van 
gerechtigheid als je na het vinden van een slachtoffer de ‘dader’ in handen krijgt. Er is overigens nooit 
aangetoond dat het ringen van sperwers tot vegetarisme bij deze dieren leidt. 
Het dag totaal blijft op 31 vogels steken. 

Zaterdag 30 september. 
De stijgende lijn lijkt zich voort te zetten. 57 nieuw geringde vogels verdeeld over 20 soorten. Hiertussen 
zaten de eerste baardman en goudhaan van het seizoen. Maar ook een hele nieuwe baansoort. Mogelijk een 
eerste vangst voor geheel Vlieland. Een kwartelkoning kan de verleidingen van het nieuwe netje van Gerrit 
niet weerstaan en schrijft geschiedenis. Tel daar de drie waterrallen van deze dag bij op dan kan je stelen 
dat het netje zijn geld wel heeft opgebracht. Maar er is meer lekkers. Leon weet een watersnip in een 
mistnet te drijven. Op het slag kunnen weer 7 graspiepers worden gevangen. De zwartkoppen blijven in de 
top staan (18). Zo vermaakt men zich vandaag bij een max. temperatuur van 31 0 C uitstekend en weten ze 
tot 15.30 uur de moed er in te houden. 

Zondag 1 oktober. 
 Waar zouden we zijn zonder zwartkoppen in het terrein. Het blijft maar doorgaan. Vandaag  
weer 35. Van de overige 9 soorten worden er meestal niet meer dan 1 of 2 gevangen. Alleen zanglijsters 
zijn wat sterker vertegenwoordigd (4). De meeste vogels konden in de eerste uren worden bemachtigd. 
Naar mate de dag vordert neemt de wint toe tot kracht 6. Om 14.30 stoppen ze er mee met een eind score 
voor vandaag van 50 nieuwe. 
Topdrukte aan het excursiefront. Maar liefst 20 personen weten de weg naar de vinkenbaan te vinden. 

Maandag 2 oktober. 
In verband met de nog steeds flink doorblazende wind (kracht 6/7) besluiten de ringers een viertal netten 
die te veel op de wind staan gesloten te houden. Het is niet aannemelijk dat het gemis van deze netten echt 
veel zou hebben uitgemaakt, er zijn vandaag duidelijk minder vogels onderweg dan de afgelopen dagen. 
Dit stelt Gerrit en de zijne in staat enkel reparaties uit te voeren. Een waterral weet op het laatste moment te 
ontsnappen door een gaatje in een fuik. 3 Anderen kunnen wel worden geringd. Verder zijn er weer een 
flink aantal zwartkoppen (15). Ook zanglijsters zijn onderweg (5). Verder is het rustig en staken de 
vangsten bij 26 vogels. In de polder scharrelen regelmatig bruine- en blauwe kiekendieven, torenvalken en 
sperwers rond. Zo nu en dan wordt er een slechtvalk waargenomen. 

Dinsdag 3 oktober. 
Bij aanmerkelijk minder wind (kracht 3) kunnen vandaag alle netten weer ingezet worden. Het assortiment 
gevangen vogels wordt met een nieuwe seizoensoort uitgebreid. De eerste koperwiek van het jaar gaat op 
de baan zitten en wordt ‘geslagen’. Van het landelijk totaal gevangen koperwieken komt een flink aantal op 
conto van onze vinkenbaan. Zijn beeltenis is dan ook niet per ongeluk prominent aanwezig op de website. 
Ze zijn aan de late kant. De meeste van ons komen vaak in een zelfde periode naar de baan. Hierdoor raak 
je gewend aan een bepaald soortenaanbod en registreer je snel veranderingen. In voorafgaande jaren 
maakte Gerrit vaak een koperwiekenpiek mee. Nu wordt er druk gespeculeerd of ze gewoon later zijn of er 
een andere reden is voor het uitblijven van koperwieken. Speculeren doen we graag en veel. Voor de rest 
van vangsten geldt hetzelfde als de voorafgaande dagen. Kleine aantallen verdeeld over een tiental soorten. 
Uitschieters bij zwartkop (13) en zanglijster (5). Het dagtotaal bedraagt 32 nieuw en 5 eigen 
terugmeldingen. 
De excursie wordt door 12 mensen bezocht. 

Woensdag 4 oktober. 
Vandaag is het weer zo’n typisch dagje waarbij er weinig nieuwe aanvoer is en het percentage 
terugvangsten hoog. Meer dan 50 % (10 ex.) van de vangsten wordt in genomen door vogels die korter of 
langer geleden alhier geringd waren. 19 Vogels konden vandaag nieuw worden geringd. Snoepje van de 
dag is een watersnip. Ook is er weer een koperwiek bij. Om 12.00 uur pakken ze in en gaan huiswaarts. 

Donderdag 5 oktober. 
“Er is vandaag meer zichtbare trek”, meldt Gerrit. Dat vertaalt zich ook in de vangsten. Men vangt 
vandaag 55 nieuwe vogels. Er zullen ook vogels vertrokken zijn want er worden maar 4 dieren 
teruggevangen. Het soortenaantal is ook groter (14). Zo zijn er vandaag niet alledaagse soorten bij als 
baardman (5), goudhaan (2) en keep (3). Als immer wordt de lijst aangevoerd door de zwartkoppen (13). 
Heel stiekem nemen ook de aantallen merels (3) en zanglijster (4) toe. Met het groeien aantal van deze 
soorten neemt bij Gerrit de onrust toe. Hij is aan zijn laatste dagen bezig en heeft geen dagen meegemaakt 
van echt ‘gestuwde trek’. Je gaat dan, als je niet oppast, de vogels uit de lucht kijken. 
Op de camping zijn de gasten blijkbaar aan het inpakken want slechts 2 mensen komen op bezoek. 

Vrijdag 6 oktober. 
Na een onstuimige nacht is men toch weer bijtijds op de baan aanwezig. Er zit dan 24 mm. water in de 
regenmeter. In de hoop op deze laatste dag van hun periode toch nog een slag te slaan worden snel alle 
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netten geopend. Blijkbaar heeft het slechte weer in de nacht, de vogels in het noorden er van weerhouden te 
vertrekken. Met aan het einde van de dag ‘slechts’ 20 vogels te hebben kunnen ringen sluiten Gerrit, Carl 
en Leon om 13.00 uur de netten. Dan heeft het al vanaf 10.00 uur geregend en staat er een stijve bries 
(kracht 5/6) uit het zuidzuidwesten. Al met al een is men niet ontevreden over hun weken. Er zijn trends 
doorbroken en er waren nieuwe ervaringen. Kortom voldoende redenen om nu al naar het volgend seizoen 
uit te zien. Het seizoentotaal staat nu op 1743 nieuw geringde vogels 

Zaterdag 7 oktober. 
Voor Frank Majoor begint zijn periode met windvangen. Een stormachtige wind, kracht 7/8, maakt vangen 
vrijwel onmogelijk. Toch even een uurtje naar de baan geweest om sfeer te proeven. In de enkele netjes die 
worden opengezet raakt één koperwiek verward en is eerste en laatste vogel van de dag. Als om 11.00 uur 
Holmer Vonk, Henri Bouwmeester, Bram Ubels en in de avond ook Berry Striekwold arriveren is het 
nieuwe ringteam compleet. Voor vandaag kunnen deze echter niet veel meer doen dan afwachten. 

 
Zondag 8 oktober. 

Hoewel het weer verre van ideaal te noemen is het team op tijd aanwezig. De koperwiek die in de eerste 
ronde wordt binnen gebracht wordt in eerste instantie aangezien als een eigen terugvangst uit de 
voorafgaande periode. Nadere beschouwing leert dat de vogel een ‘Stavanger-ring’ draagt. Frank hoopt op 
een trend.  Vandaag is het echter nog rustig en wordt de tijd bekort door het uitvoeren van diverse werkjes. 
De mp3 speler wordt geïnstalleerd, gaten in het slagnet gerepareerd en de tijdklok wordt een uurtje eerder 
afgesteld zodat er een uur voor aankomst geluid is. Er komen 8 mensen op excursie. Zo wordt de dag 
zinvol doorgebracht en vangt men 29 nieuwe vogels, en 8 terugvangsten.  
De avond brengt Harm Blom die ook een weekje komt mee helpen. Personeel genoeg zou je denken. Als er 
nu maar vogels komen. Bram die al weer naar huis zou gaan miste de avondboot en moet nog een nachtje 
op Vlie blijven. 

Maandag 9 oktober. 
Doordat er meerdere ringers in deze samenstelling aanwezig zijn kunnen zij langere dagen maken. Zo is 
men vandaag vanaf 06.00 tot 21.00 uur bezig. Bij meerdere helpers kan bovendien één van hen eerder naar 
het logeeradres gaan om het avond- c.q. nachtmaal  te bereiden. Maar voordat het zover is moet er gewerkt 
worden. Met een sterk afgenomen wind en verder vrijwel geheel droog wordt er flink gevangen. Een tot nu 
toe ongebruikelijk hoog dagtotaal van 105 nieuwe. Het zijn ook nu de zwartkoppen die de hoofdmoot 
uitmaken met een respectabel aantal van 55 stuks. Het valt op dat de vogels ‘rimpelbuiken’ hebben. Dit zou 
worden veroorzaakt als vogels met veel vet vertrekken en tijdens de lage vlucht weer veel vet verbranden. 
De huid heeft dan nog geen tijd gehad om glad te trekken. Zou ‘Botox’ werken?? De knaller van de dag 
loop uit op een trieste gebeurtenis. Ze vangen een dwerggors. Echter tijdens het fotograferen van het dier 
knikte het diertje enkele malen met z’n kop, sterkte de pootjes naar achteren ……en sterft. Ze balen 
verschrikkelijk van dit drama. Ook deze vogel zal worden opgenomen in de museumcollectie. 
Rondom de baan lijkt de vogeltrek nu echt te zijn losgebroken. Graspiepers en vinken komen met 10.000-
den langs. Van de laatste soort weet men er 20 te verschalken. Toch jammer voor gerrit die nét is 
vertrokken. 

Dinsdag 10 oktober. 
“Vogeltrek 8”, is de opening in het logboek van vandaag. Maar vooral óver het eiland heen en door naar de 
vaste wal. Soms lijken ringers nooit tevreden. Men had hogere vangsten verwacht van vooral zwartkoppen. 
Deze verwachting werd gevoed door de goede conditie van de vogels en hun talrijke aanwezigheid in het 
veld. Er komen grote aantallen koperwieken, graspiepers en vinken langs. Ook zien ze een ruigpoot buizerd 
en een duiker (roodkeel-?) langs komen. Na de zwartkoppen (48) voeren de zanglijsters (8) de lijst aan. In 
totaal worden vandaag 82 vogels geringd. De snoepjes van deze dag waren een grote gele kwikstaart en 2 
taiga boomkruipers. 
In de avond wordt driftig gespeculeerd over de verwachtingen voor de volgende dag. Over het algemeen 
zijn deze niet bijzonder hoog gespannen. 

Woensdag 11 oktober. 
Om 06.00 staan de netten open en kan de dag beginnen. Al in de eerste ronde is het raak. Bij nadere 
beschouwing blijkt een vermeend blaadje toch een pallas’boszanger te zijn. Meteen is iedereen alert. Een 
bladkoning die door de struiken scharrelt wordt met geluid tussen de netten gelokt en……gevangen. Later 
zal er ook nog een kleine vliegenvanger gevangen worden. Rond 10.00 uur raakt de lucht steeds voller en 
voller met vogels. Iedere ronde brengt er meer en meer. Om 16.00 uur zaten plotseling overal in de polder 
merels te badderen en naar voedsel te zoeken. Een uur later waren deze alweer vertrokken. In de 
avondschemer besluit men vooral roodborstengeluid af te spelen en weet men er enkele tientallen te 
vangen. Mede hierdoor wordt voor het eerst sinds lang de zwartkop van de eerste plaats verdreven. 
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Roodborst (51), zwartkop (35) maar zanglijsters waren er nog meer (79). Het dagtotaal staat om 21.00 uur 
op 245 nieuwe en 12 terugmeldingen. 
Het nieuws dat Ulbe Rijpma, een ringvriend van Holmer en Henri, afgelopen maandag is overleden 
overschaduwd deze gulden dag. 

Donderdag 12 oktober. 
Of het nu ringers of andersoortige meutes zijn, er kleven ook nadelen aan het samenzijn met een grote 
groep mensen. Als er één snurkt dan loopt de gehele groep slaaptekort op. En zoals u weet kan een humeur 
ernstig verslechteren door vermoeidheid. Laat ik het hierbij laten. 
Bij aankomst om 06.00 uur is er al volop activiteit in de struiken (ritselindex 8/9 ??) . Ook op het slag kan 
gevangen worden en men weet al snel na aankomst een vijftal merels te slaan. De eerste drie rondes zijn 
dermate druk dat er besloten wordt om niet meer bij alle vogels alle maten en gewichten op te nemen. 
Hierdoor hoeven de vogels niet te lang te worden vastgehouden. Tussendoor is er ook excursiebezoek van 
12 personen. Dan is het weer een voordeel om met velen te zijn. Nu is er geen tijd meer voor slechte 
humeuren. Nu moet er gewoon gewerkt worden. Staatsbosbeheer medewerker Herman Vogel, die ook even 
langs komt, vertelt dat het hele eiland vol vogels zit. Dat is zeker te merken aan de vangsten. Wat te denken 
van 74 roodborsten, 44 zwartkoppen, 17 koperwieken, 70 zanglijsters, 72 merels. In totaal kunnen er 326 
vogels geringd worden. Ergens in het logboek staat dan een klein bijzinnetje, “Hoewel er niet écht 
bijzondere soorten zijn gevangen……..”. Al  eerder concludeerde ik dat sommige ringers niet snel tevreden 
lijken. Maar vandaag benaderd men het gevoel van welbehagen toch wel heel nabij.  

Vrijdag 13 oktober. 
De zonsopkomst is spectaculair. In het oosten ligt een front dat heel langzaam nadert. De eerste ronde is 
gelijk al erg druk en daarom besluiten ze al direct alleen de ‘kleintjes’ te meten en te wegen. Bij de grote 
soorten, lees lijsters, worden later steekproeven genemen. Aan het begin van de dag ligt het zwaartepunt bij 
zanglijsters maar later komen er meer en meer merels. Het front wat gedurende de morgen hun richting is 
komen opschuiven ligt rond 13.30 uur boven Vlieland. Vanaf dat moment vallen de vangsten van kleinere 
soorten helemaal stil. De lijsters blijven komen. Vooral merels (116), een echte topdag wat deze soort 
betreft. Ook koperwiek (36) en zanglijster (39) zijn sterk vertegenwoordigt. Een verrassend hoog aantal 
baardmannetjes (10) en als kers op de taart een roodmus maken het geheel tot weer een dag met een gouden 
randje.  

Zaterdag 14 oktober. 
Gisteren heeft er ook nog een personeelswisseling plaats gevonden. Berry Striekwold is vertrokken en Tijs 
Valkenburg is er bij gekomen.  
 Al bij het naar de baan fietsen is het te merken dat de wind gedraaid is van noord naar oost. Met het windje 
in de rug is het relaxed trappen. Na het openzetten van de netten weet Harm Blom in de ochtendschemer 9 
merels onder het slagnet te krijgen en zet de trend voor de dag. De eerste ronde die wordt gelopen levert al 
direct zo’n 60 vogels op. Ook de hierop volgende rondes blijven druk in tegenstelling tot gisteren. Ondanks 
deze drukte weet Henri ook nog tijd te vinden om lucht te geven aan zijn frustratie waar het de gedragingen 
van baardmannen betreft. Ondanks het afspelen van wervende geluiden gaan de aanwezige dieren vrolijk 
elders in de riethalmen hangen. ‘Slechts’ twee exemplaren worden gevangen.  
 Was eergisteren een topdag, vandaag gaat men er met 2 vogels overheen en komt uit op 328 nieuw 
geringde vogels. Niet minder dan 160 merels, 58 roodborsten en 47 zanglijsters weet men te verschalken. 
De terugvangsten van al eerder gevangen vogels nemen ook toe. Van met name de eerder deze week 
geringde merels wordt een behoorlijk deel teruggevangen (14). Geen haast zeker. 
In de middag vertrekken Holmer Vonk en Harm Blom met gemengde gevoelens weer naar de wal. Het is 
een hard gelag om tijdens deze topperiode aan andere verantwoordelijkheden toe te moeten/willen geven. 
Toch goed dat we keuzes kùnnen maken. 
Ulbe Rijpma zal vandaag worden gecremeerd en terecht zijn er vandaag herinneringen aan hem. Hij 
woonde aan de overkant van de waddenzee recht tegenover de vinkenbaan net achter de dijk aan de Friese 
waddenkust. Hij ving ook in zijn tuin en heeft verschillende merels die vanaf Vlieland kwamen gevlogen 
teruggevangen. Men realiseert zich dat mogelijk ook vandaag merels in zijn tuin zitten die recentelijk hier 
zijn geringd. Het dubbele gevoel dat ze niet bij zijn crematie aanwezig zijn weet men te nuanceren door de 
troostende gedachte dat Ulbe het ‘zo zou hebben gewild’. 

Zondag 15 oktober. 
Nog maar met z’n tweetjes naar de baan terwijl de lucht gevuld lijkt met vogels is zonder meer spannend. 
Een vroege porseleinhoen komt over de baan gevlogen. Snel wordt het bandje met het gewenste geluid 
opgezet maar afgezien van een tiental reagerende waterrallen die overal in de polder zitten laat de 
porseleinhoen zich niet meer zien. Tussen de netten blijken tijdens het rondlopen diverse beflijsters te 
zitten. Slechts één laat zich later in de middag strikken. De 66 koperwieken van deze dag kwamen vooral 
na de middag in de netten. Er is goed waar te nemen dat de aankomst vanuit zee plaatsvindt. Daar is dan 
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ook gelijk alles voor wat het waarnemen betreft mee gezegd. Het is domweg te druk voor twee man om ook 
nog eens lekker om je heen te kijken. Zelfs de meest stille rondjes leveren zo’n 20 vogels op. Daar moest je 
goede week geleden een dag op zitten wachten. Kun je zien hoe snel en heftig de trek kan losbarsten. 
De resultaten van deze dag laten een opmerkelijk beeld zien. Merels zijn ook nu sterk vertegenwoordigd 
meer minder dan gisteren (66). Zanglijsters nagenoeg gelijk (51) en koperwieken sterk toegenomen (66). 
Roodborsten zijn er minder (43), zwartkoppen aanmerkelijk meer (31). Deze dag levert in totaal 314 
nieuwe vogels op en 30 terugmeldingen. In de avondschemer komt er een uil hoog over de baan. Men 
vermoedt een veld- of ransuil. Een gekleurringde kleine zilverreiger kon nog niet worden afgelezen. Daar 
moet het eerst rustiger voor worden waarschijnlijk. 
Hoewel de herfstvakantie is losgebroken waren er vandaag geen excursiegasten. 
 Moe maar tevreden is men om 21.30 uur op het logeeradres terug. Een uur later kan het verlate avondmaal, 
of vroege ontbijt, bestaande uit pannenkoeken worden genuttigd.  

Maandag 16 oktober. 
Het grootste deel van de dag zijn Henri en Tijs nog samen maar aan het einde van de middag komt Sandra 
Bouwhuis het tweetal versterken. Sandra onderzoekt mezen in Engeland en wil hier ervaring opdoen met 
het uit mistnetten halen van vogels. Daar heeft ze hier volop gelegenheid toe. Het is ook vandaag weer 
vanaf het begin hollen geweest. In de eerste uren vooral lijsters en later zwartkop/roodborst. Er is ook een 
piekje merkbaar bij de goudhanen (9). Tussen de teruggevangen roodborsten blijkt een Stockholm-ring 
drager te zitten. Zwartkoppen beleven vandaag een absolute topdag (100!). Ook het dagtotaal is 
ongeëvenaard, 360 vogels. Toch is er geen sprake van stress of paniek. Om de woorden van Henri aan te 
halen, “Om in wielertermen uit te drukken, Met twee vingers in de neus over de finish”. Als de aanvoer 
maar netjes over de dag wordt verdeeld kan je veel aan. 
Zelfs ziet Tijs kans de kleine zilverreiger af te lezen en waarschijnlijk is de vogel op Schiermonnikoog 
opgetuigd door Otto Overdijk. 
Frank Majoor en twee assistenten (Joost Valkenburg & Erik van Winden) komen met de avondboot dus 
morgen zijn ze weer op volle oorlogssterkte. 

Dinsdag 17 oktober. 
Als u gisteren heeft meegeteld dan bent u op 6 personen gekomen. Als u bedenkt dat het vloeroppervlak 
van de vinkershut ongeveer 3 x 4 meter is dan hebben varkens in de bio-industrie meer ruimte. Er wordt 
een roulatie systeem ingesteld waardoor er maximaal 4 personen op de baan aanwezig zijn. De anderen 
kunnen dan iets anders gaan doen zoals boodschappen halen, vogels kijken of koken. Op piekmomenten 
heb je nauwelijks tijd om rond je heen te kijken en zo kan het gebeuren dat je het logeeradres en de weg er 
naartoe dagenlang niet bij daglicht ziet. 
Ook vandaag prachtig nazomerweer met als grootste verschil het wegvallen van de zichtbare trek. Niet zo 
verwonderlijk dat ook het dagtotaal lager ligt dan gisteren. Maar wie zou willen zeuren bij een totaal van 
242 nieuw en 28 terug. Alleen de goudhaantjes zijn gestegen (10 is + 1). Het sterkst in aantal afgenomen 
zijn de vangsten van koperwiek (11 is - 39) en zanglijster (10 is - 24). Het lijstje waarnemingen is ook weer 
eens ingevuld en zo lezen we dat er in de loop van de dag 3 kleine- en 1 grote zilverreiger (-s) zijn gezien 
en ook 1 slechtvalk en 2 smellekens. Bij opkomend tij komt dagelijks een grote groep van zo’n 500 kluten 
vanaf het wad de eerste polder in om daar te drinken en te overtijën.Alvorens neer te vallen draaien en 
zwenken ze enige tijd rond in een werveling van zwart en wit. Soms worden ze tussendoor opgejaagd door 
een langs vliegende slechtvalk en wordt het schouwspel herhaald. 

Woensdag 18 oktober. 
Het weer is veranderd. Het is vandaag een ‘motregen dag’. Dan kan je met voldoende personeel nog goed 
door vangen door de rondes sneller te laten opeenvolgen. Wat de vangsten dan wel negatief beïnvloeden is 
het aanhangende water dat de mistnetten zichtbaarder maakt. Pas om 13.30 wordt het droog. Afgaande op 
de geluiden zijn er meer waterrallen aanwezig en ook de vangsten laten dit zien (5). Verder is het 
aanmerkelijk minder druk dan de afgelopen dagen. Maar al eerder is vastgesteld dat alles relatief is en 165 
nieuwe vogels is nog altijd niet slecht! Ook nu wordt de lijst aangevoerd door de zwartkoppen (66), een 
topjaar. Bovendien wordt nu ook het lijstje waarnemingen langer. Men zie o.a. een sperwer, een bokje, een 
slechtvalk en een smelleken. Er wordt zelfs een rosse spreeuw gezien. 

Donderdag 19 oktober. 
Het logboek verslag van deze dag begint met het stellen van een vraag. “Kan een dode kat een vogel 
vangen??”. Ja, blijkt uit het nu volgende. Al enige dagen werd het ringteam geplaagd door een penetrante 
lijkengeur. Na enig speuren kwam een overleden kat van onder de vinkershut tevoorschijn. Het 
ongelukkige dier was inmiddels weer tot leven gekomen en stonk verschrikkelijk. Men bedacht dat zo’n 
rijk gedekte dis van verse, krioelende maden een traktatie kon betekenen voor diverse vogelsoorten. Na rijp 
beraad besluit men de kat in te zetten als lokmiddel in één van de rallenkooien.. En jawel hoor, het leverde 
meteen een nieuwe baansoort op. Een waterhoen kan de verlokkingen niet weerstaan en kan worden 



 Verslag 2006. VogelRingGroep Derde Kroonspolder Vlieland -34

bijgeschreven. Verder heeft men gedurende de dag niets meer in deze kooi gehad. Dit komt zeker niet door 
afwezigheid van rallen, die zitten er in ruime mate. Een andere kooi levert er zelfs 4 op. Een paar dagen 
later heeft men de kat toch maar elders ter aarde besteld. De rallen meden deze kooi als de pest.  
Het dagtotaal van vandaag komt uit op 141 nieuwe. Na de ervaringen van de afgelopen dagen wordt dit nu 
al als ‘rustig’ ervaren. Van alles hetzelfde alleen de koperwieken waren sterker vertegenwoordigd met 62 
dieren. 
’s Avonds schrijft Henri nog een overdenking in het logboek om zijn laatste periode van dit jaar af te 
sluiten. Deze zal ik met u delen aan het einde van dit verslag. 

Vrijdag 20 oktober. 
De piek in de trek lijkt even over te zijn. Weinig zichtbare trek en weinig geritsel in de struiken. Er worden 
nu ook duidelijk minder vogels gevangen. Er is wel een leuk aantal spreeuwen bij (11). Deze soort is vaak 
in grote aantallen in de polders aanwezig maar om één of andere reden lijkt de éne ringer ze vaker te 
vangen dan een ander. Er zijn ook nog een paar leuke soorten. Een beflijster laat zich verschalken en een 
verdwaalde zwarte mees doet de gemoederen opleven en levert stof tot speculatie. Zwarte mezen kunnen 
zomaar geheel onverwacht in een invasie in onze streken neerploffen. Er zijn tussen eerdere invasies van 
deze soort vaker ‘Moskou-ringen’ aangetroffen, dus altijd spannend. Zij die het ringerswereldje kennen 
weten hoeveel tijd besteed wordt aan geven van prognoses en het houden van speculaties. 
De realiteit van vandaag is dat er 102 nieuwe vogels werden gevangen. Het zijn vandaag de koperwieken 
die de lijst aanvoeren (32). 

Zaterdag 21 oktober. 
Tijdens het openzetten van de netten is het heel rustig wat een veeg teken is voor de te verwachten 
resultaten. Een flinke regenbui geeft omstreeks 08.00 uur in korte tijd ± 4 mm. water in de regenmeter. Al 
in de schemering haalt Frank de dode kat uit de rallenkooi en een halfuur later wordt hierin de eerste ral 
gevangen. Meer rallen volgen en aan het eind van de dag blijkt er een nieuw baanrecord te zijn behaald 
(10). Door het vaker vangen van deze soort  groeit de ervaring en wordt het steeds gemakkelijker om 
leeftijd en geslacht te bepalen. 
Van de koperwieken die vandaag gevangen worden (39) komt ¾ binnen na 15.00 uur. De meeste hadden 
een betere conditie dan degene die de afgelopen dagen gevangen werden. Frank vermoed dat hij nu dieren 
vangt die al enige dagen op Vlieland hebben doorgebracht en hier krachten hebben opgedaan. Nu lijken ze 
te vertrekken. “Geen rimpelbuiken”. Dat er ook waterhoentjes te vangen zijn zonder dode katten blijkt uit 
de vangst van een tweede exemplaar in een rallenkooi. Al met al worden vandaag 87 vogels geringd en 19 
terug gevangen. 

Zondag 22 oktober. 
“Vandaag geen trek”, weet Frank de dag kort samen te vatten. Het weer is er ook niet beter op geworden. 
Buiig, geen zon en een krachtige wind (5-6) uit het zuidzuidwesten. Over de polders uitkijkend worden op 
een zeker moment niet minder dan 3 slechtvalken gelijktijdig gezien. Eén van deze dieren kan worden 
herkend als adulte ♂. Vanuit de hut is een in de struiken rondscharrelende bladkoning te zien maar deze 
laat zich niet strikken. Verder worden een paar bokjes en barmsijzen gezien. Vanaf 17.00 uur begint de 
regen gestaag te vallen en gaan ze naar huis. De ballans kan worden opgemaakt, 69 nieuw en 15 terug. 
Ook bij de mensen lijkt de trek tot stilstand gekomen. Er kwamen vandaag geen mensen op excursie. 

Maandag 23 oktober. 
Een blik op de regenmeter leert dat er de afgelopen nacht 14 mm. regen is gevallen. Deze regen zal geen 
positief effect op de trek gehad hebben. En inderdaad blijkt de vangst van vandaag minder te zijn dan die 
van gisteren (63). Enigszins teleurgesteld merkt Frank op, “Het wordt saai, de 7e dag oprij, minder en 
minder”. Soms lijkt het korte termijn geheugen van ringers minder goed te functioneren. In het hier en nu 
wordt toch wel genoten. Zo is bij zonsopkomst mooi waar te nemen hoe enkele 10-tallen koperwieken 
aankomen met in hun kielzog meer dan 10 sperwers. Het aantal gevangen koperwieken (28) blijkt een 
verdubbeling van het aantal van gisteren. Het vrij hoge percentage terugvangsten (21) leert ons dat er niet 
veel is doorgevlogen. 

Dinsdag 24 oktober. 
Soms is het jammer dat niet iedereen het originele logboek kan zien. Juist hierin geven de schrijvers lucht 
aan hun emoties. Zo ben ik met plakband ingeplakte muggen tegengekomen. Door tranen verlopen inkt 
maar het vaakst aanwezig zijn de soms vele pagina diepe gravures. Een volle week doorbladerend zie je op 
31 oktober a.s. tussen de letters van het verslag van die dag, vaag nog de contouren van de woorden. “De 
dag”. Daarna is de tekst te vaag en moeten we terug naar vandaag om te lezen dat dit, “De dag waar ik de 
hele week op gewacht heb”, was. 
De regenmeter gaf aan dat er deze nacht weer 13 mm. regen gevallen was. Maar bij het opzetten is het 
droog met stralende en vallende sterren. Een schitterende zonsopkomst en een verder afnemende, naar west 
draaiende wind. De eerste rondes leverde vooral roodborsten en zwartkoppen op. In één van de 
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rallenkooien treft men maar liefst 4 waterrallen tegelijkertijd aan. Dan vanaf 10.30 uur komen de eerste 
groepen koperwieken langs gevlogen. Maar de vogels lijken haast te hebben en slechts een enkele groep 
strijkt gedurende korte tijd neer. Er worden er nog niet veel van gevangen. De koperwieken die ze wel in 
handen krijgen zijn allemaal in zeer goede conditie. Dit stelt ze in staat om de regen die vanaf 11.00 tot 
12.30 uur valt te trotseren en door te vliegen. Toen rond 15.00 uur de wind weer om liep naar het 
noordwesten en aantrok werd het rustiger wat betreft de koperwieken maar toen begon men juist 
goudhanen te vangen. Moeilijk te zeggen of deze met de koperwieken waren meegekomen of dat zij hun 
eigen strategie volgden. 
Vandaag dus weer een topdag met in totaal 227 nieuwe vogels en 20 terugvangsten. Koperwieken (127), 
zwartkopen (33) en goudhanen (15) hielden het gezelschap leuk bezig. Met weer 10 gevangen waterrallen 
wordt, waar het deze soort betreft, het jaarrecord ruimschoots overschreden. 
Men schatte het aantal langs gevlogen koperwieken op 5- tot 10.000 
Voorzichtiger dan zijn eerste woorden in het logboek besluit Frank dit logboek verslag met de vraag, “Was 
dit een voorbode?”. 

Woensdag 25 oktober. 
“Vandaag massale trek”. Waarbij ‘massale trek’ ook weer zo sterk is onderstreept dat het voelbaar is 
hoeveel energie het geeft een topdag te hebben. De schattingen van langs vliegende lijsters lopen uiteen van 
50.- tot 100.000. De groepen kwamen nauwelijks aan de grond en men constateert dat men ‘weinig’ heeft 
gevangen. Ik houd u niet langer in spanning want men ving er vandaag ‘slechts’ 459. Dan wil je geen 
drukke dag meemaken, toch? Maar liefst 242 merels en 140 koperwieken gaan door hun handen. Eén van 
de 8 gevangen zwartkoppen bleek al eerder in Groot-Brittannië te zijn geringd. Er waren ook plotseling 6 
lokale baardmannen vriendelijk genoeg om het totaal verder op te krikken. Ook waren er vandaag weer een 
paar beflijsters (3). Verder o.a. 14 kepen, 5 spreeuwen, 24 zanglijsters en 6 goudhanen.  
En ze keerden rond 20.00 uur moe doch tevreden huiswaarts. 

Donderdag 26 oktober. 
Frank had geen idee wat hij van deze dag moest verwachten. Aan het begin van de nacht regen (5 mm.) en 
een harde zuiden wind. Bijna vertwijfeld schrijft hij, “Maar die aantallen van gisteren moeten toch een 
staart hebben”. Gelijk heeft hij want hij heeft ook ervaren dat trekgolven vaak enkele dagen duren. Als je 
zoals wij naar de conditie van de vogels kijkt bemerk je dat de eerste en vaak ook de tweede dag 
gedomineerd worden door ‘vette’ vogels en dat daarna de conditie terugloopt en dat tenslotte de 
‘bezemwagen’ langs komt. Maar ook vandaag zijn de vogels in een goede conditie. Nóg meer merels dan 
gisteren (297). Graag had men de magische grens van de driehonderd gepasseerd maar dat is Frank en de 
zijne op hun laatste dag niet gegund. Wel is het de hoogste dagvangst van merels. Het dagtotaal van 
gisteren wordt niet overtroffen (394). Wel is er een nieuwe baansoort te weten een oeverpieper. Niet alleen 
is de soort bijzonder ook de manier waarop hij/zij werd bemachtigd is apart. De vogel zat namelijk in een 
rallenkooi. Een ander snoepje was een bladkoning die het gezelschap al vroeg kwam verrassen. Hoewel de 
vangsten hoog zijn is er vandaag veel minder van de trek te zien. Zo kan Frank met een gerust hart 
vertrekken in de wetenschap dat hij de piek er uit heeft gevangen. Vanavond arriveren Hans van Heiningen 
en Trees van Swaaij om het van Frank over te nemen. 

Vrijdag 27 oktober. 
Eerst gaan Frank, Anne Marie Hamming en Klaas van Dijk nog even mee om de nieuwe ploeg wegwijs te 
maken. Ik kan nu verder schrijven in de eerste persoonsvorm want nu zijn wij aan de beurt. Trees en ik zijn 
ook vanaf het eerste uur van de ringgroep deelnemers. Gisterenavond denderden Frank en helpers het huisje 
binnen vol verhalen, bloed, zweet en modder. Hierdoor aangestoken fietsten wij in voor ons ongewoon 
hoog tempo de volgende morgen tegen de wind in naar de baan. Er staat een forse bries uit het zuidwesten 
(kracht 6/7) maar deze neemt in de loop van de dag af naar 3/4. Ik bemerk bij mijzelf een licht angst, nu de 
vangsten al zo hoog zijn geweest dat de vogels op zijn. Het valt erg mee. Een lekker dagje om mee te 
beginnen 153 nieuwe. Ook nu weer veel merels (116). De overige soorten < 10.  

Zaterdag 28 oktober. 
Het is gebruikelijk om enkele dagen voor aankomst even heen en weer te bellen met de vraag, “Moet ik nog 
iets speciaals meenemen”. Zo ook nu, en Frank had mij aangeraden verse meelwormen mee te nemen voor 
in de rallenkooi. Mooi dat ik ze vandaag op het logeeradres laat liggen. Toch vangen we vandaag 5 rallen 
(waarvan 1 terugmelding). Dat geeft dan toch te denken. Henri en Frans hadden goede vangstdagen 
ondanks de afwezigheid van geluid. Wij vangen rallen zonder meelwormen. Toch staat wat het geluid 
betreft voor mij vast dat het wel degelijk effect heeft. Hierover later. 
Toch een licht gevoel van ongerustheid over het verdere verloop van de trek want ook vandaag loopt de 
vangst terug en komt uit op 104 nieuwe. Frank had mij nog een hart onder de riem gestoken door te melden 
dat er nog nauwelijks kramsvogels gezien waren. Vandaag zien we de eerste groepjes, max. ± 25. Ook 
spreeuwen zijn er in toenemende mate. We vangen er 4 waarvan één is getooid met een Stockholm-ring. 
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Gedurende de dag krijgt Trees een sms-je van een zus die in Zweden nabij Karlskrona woont. Het blijkt dat 
daar de afgelopen nacht de kou met een zware storm is binnen gevallen. Niet leuk als je vogel bent. 

Zondag 29 oktober. 
Elk jaar valt de wisseling van zomer- naar wintertijd tegen als je zoals wij je wilt laten leiden door 
zonsopkomst. Met een dikke noordwest 7 naar de baan en alleen die netten opengezet die enigszins in de 
luwte van struiken of het duin staan. Mede door het verminderde aantal meters net en de afnemende 
trekintensiteit komen we vandaag niet verder dan 51 nieuw te ringen vogels. Ook de belangstelling op het 
excursiefront lijkt voorbij want hoewel er bezoek kón komen blijft dit uit. Dit zou de gehele verdere 
periode zo blijven. We vangen nog wel 24 merels en 12 koperwieken. De meelwormen die vandaag wel 
mee naar de baan mochten doen hun best. We vangen 5 waterrallen maar 3 hadden al eerder een ringetje 
van Frank gekregen. Dit kunnen we zien omdat, in principe van alle volle ringlijsten, waarop de gegevens 
worden genoteerd, kopieën aanwezig zijn in de hut. Nu het niet zo heel druk is kan je de eigen bevindingen 
vergelijken met de bevindingen van een ander. Mooi studiemateriaal als je deze soort niet zo vaak in 
handen hebt. We vangen twee kramsvogels, de eerste van het jaar. Des te groter is de teleurstelling als 
Trees een uurtje later van haar rondje terugkomt met het onthoofde lichaampje van de tweede kramsvogel. 
Waarschijnlijk slachtoffer geworden van één van de sperwers die de polders bevolken.  

Maandag 30 oktober. 
Ineens heb je dan weer zo’n topdag er tussen. Overal vogels. Dan hoor je bij het opstaan al lijstergeluidjes 
in de lucht. Fietsend naar de baan vang je lijsters in het licht van je koplamp en in de struiken beleef je de 
‘ritselindex’ aan den lijve. Bij deze zuidwesten wind kan je lokgeluiden van de baan al vanaf de Postweg 
horen. Onwillekeurig ga je sneller fietsen. Na het opzetten kan ik de eerste merels al met het slagnet 
vangen. Zonder te hoeven spreken volgt elk van ons zijn/haar door de jaren heen ontwikkelde routine. 
Rondjes lopen, vogels ringen, af en toe het slagnet bedienen, vogels ringen, rondjes lopen, enz., enz..Als ik 
de één na laatste ring van een ringstreng aanleg pakt Trees, die zit te schrijven, de volgende en maakt deze 
klaar voor gebruik. Ik ring, meet en weeg waarbij ik de bevindingen, haast als bij een mantra, opdreun. 
Trees houdt bij welke vogel ik volledig moet beschouwen en welke ik alleen ring. Overigens betekent 
‘alleen ringen’ dat je tijdens het hanteren van de vogel toch ziet of het een man of vrouw is, of het een 
eerste jaarsvogels (1 KJ) is of ouder. Dan geef je dat ook door. Niet eerder dan een uur of elf is er rust om 
even een boterham te eten. Brood eten is lastig als je zo nu en dan de veren van keel, borst en buikstreek 
opzij moet blazen om de conditie van een vogel te bepalen maar beschuit is nog lastiger. In de afgelopen 
uren hebben we, om het aantal vogels dat gevangen kon worden onder controle te houden, het geluid zo nu 
en dan uitgezet. De vangsten vallen dan vrijwel geheel weg. Vanuit de hut kunnen we zo nu en dan wel 
flinke groepen langs zien vliegen maar deze laten zich nu niet vangen. Daaruit kan je stellen dat onder dit 
soort trekomstandigheden wel degelijk meer mét geluiden vangt dan zonder. Om kort te zijn dit is voor 
Trees en mij de drukste dag ooit. We schrijven 316 nieuwe vogels bij. Het sterkst vertegenwoordigd waren 
de merels (239). Daarna volgden de koperwieken (21) en spreeuwen (29). Tussen deze laatste zat weer een 
Stockholm-ring drager. We hadden nog veel meer spreeuwen kunnen hebben als we gewild hadden. 
Het is een uur of 4 in de middag. Na een paar uur betrekkelijke rust weer een stuk drukker en de 
vermoeidheid begint voelbaar te worden. Ondanks de concentratie waarmee je bezig bent blijft je gehoor 
alert. Plotseling dringt overduidelijk het geluid tot mij door dat honderden spreeuwen kunnen maken als zij 
bijeen zitten. Een blik vanaf de ringplek via de kijkspleten naar de bomen die om de baan staan leert mij dat 
er inderdaad een paar honderd spreeuwen in geland zijn. Ik besluit het ringen er even aan te geven en 
posteer mij bij de treklijn van het slagnet (= vinkentouw). Door de kijkspleet zie ik de vogels ijverig 
poetsen en wrijven. Dan krijgt een enkeling de als lokmiddel op de baan liggende appels in de gaten. Twee 
landen op de baan tussen de netten. Zes, tien, vijfentwintig, in no time ziet het zwart van de spreeuwen. Er 
zitten spreeuwen in de vijver, op de netten en op de trekdraden, overal spreeuwen. Wat te doen. Als ik het 
net over deze massa heen trek maak ik gegarandeerd slachtoffers. Een vogel die op het net zit kan als 
schrikreactie de poten dicht knijpen en zou zo uit elkaar getrokken kunnen worden als het net over de baan 
uitslaat. Zoveel vogels op zo’n klein oppervlak zouden in paniek op elkaar gaan inhakken. Ik heb ze laten 
vliegen. Als ik 100 of misschien wel 200 spreeuwen in één slag zou hebben geslagen had ik geschiedenis 
geschreven. Ik stel mij nu uitermate tevreden met het schrijven van dit verslag. Je moet niet te hebberig 
zijn. 

Dinsdag 31 oktober. 
De wind voorspelt geen topdag. Een fikse kracht 6/7 uit het noordwesten blaast met tegenwind de restjes 
zomertijd wel uit onze hersentjes. Een deel van de netten blijft dicht. Er is vandaag ook nauwelijks 
zichtbare trek waar te nemen. De enkele groepjes spreeuwen die wel langs komen hebben haast en volgen 
op geringe hoogte het duinsilhouet naar het zuiden. Maar wel lekker door kunnen peuteren. Vandaag weer 
5 waterrallen. Dit zeker een piekjaar voor deze soort kunnen worden. Om 15.00 uur is het al enkele rondjes 
beangstigend stil en gaan we huiswaarts. Toch nog 97 vogels geringd waarvan 80 merels waren. 
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Bij het logeeradres aangekomen blijken de eerder door Frank bestelde ringen te zijn bezorgd. Toen Frank 
mij van zijn voornemen om meer ringen van die betreffende maat (4.2 mm) vertelde vond ik dit 
aanvankelijk een beetje overdreven. Maar nu zo heen en weer geslingerd tussen de gevoelens, “Het is 
over”,of,  “Het kan nog komen”, ben ik nu toch blij met deze extra voorraad. Mede door deze gevoelens 
van onzekerheid ga ik later die avond met Holmer een weddenschap aan. Hij beweert dat ik in de komende 
1 ½ week die mij nog rest makkelijk nog 1000, 4.2mm ringen kan weg ringen. Ik vind dit moeilijk te 
geloven en we komen overeen dat diegene die gelijk krijgt een leuk flesje krijgt van de verliezer. Ik hoop 
stilletjes te verliezen. Vandaag mag ik nog mee tellen en zo vangt de telling aan met 81. 

Woensdag 1 november. 
Vanmorgen niet eens een wekker gezet. De vooruitzichten waren zo slecht en bleken bewaarheid. Teletekst 
en het journaal spreken over een verhoging van meer dan 4 meter in het waddengebied. Vroeg in de 
morgen een sms-jes van Frank, “De auto’s drijven door de haven van Delfzijl”. Een dikke kracht negen 
doet het huisje rammelen. Heel spectaculair, dat wel maar je houdt je hart vast als je bedenkt wat er op de 
baan allemaal stuk kan gaan. Een korte blik over de waddendijk nabij het huisje geworpen en vast gesteld 
dat het hier met het hoge water wel mee lijkt te vallen. Uiteindelijk was om 13.00 uur de wind voldoende 
geluwd om de tocht ertegenin te wagen. Bij de baan aangekomen vielen we haast om van verbazing. Met de 
schade blijkt het erg mee te vallen. Wat scheef hangende latten en planken, een enkele tak maar de 
degelijke manier van opzetten van Henri heeft zijn nut bewezen. Maar de polder. U moet weten dat deze  
3e polder waar wij zitten via een sluis in open verbinding staat met de waddenzee. Deze sluis is zo afgesteld 
dat bij ieder hoogwater de vloed enige centimeters zout water de polder binnenstroomt. Aangezien de 1e- en 
2e polder niet voorzien zijn van een dergelijke sluis is in elke polder de invloed van het zoute water anders 
en heeft elke polder zijn eigen karakter. Het extreem hoge water van vandaag is door de sluis geperst en 
keert nu langzaam via dezelfde opening terug en dat gaat vrij langzaam. Eén gesloten watervlakte. Aan de 
vloedlijn, die tegen de dijkjes achter was gebleven, kon je zien dat het water zeker meer dan een halve 
meter hoog ertegen aan gestaan had. Het water had de netten die het laagst staan nét niet bereikt. De 
rallenkooien stonden wel geheel onder water. Al tijdens het openzetten van de netten waar we wel met 
droge voeten bij kunnen kwamen de eerste grassprieten van de vers gemaaide polder weer boven water. 
Langzaam laat de zon en het zakkende water de polder van kleur veranderen. Het grauwe water maakt 
plaats voor de gelen en roden van het in herfstkleuren getooide riet. Er blijven een paar plassen over die 
zich ook weer splitsen in kleinere. Wat een dynamiek. Bergeenden, tureluurs en smienten vliegen 
gedesoriënteerd in het rond. Hun hele wereld is drastisch veranderd. De storm heeft de hele omgeving 
bedekt met een laagje zeewater. Voor we weer vanuit de hut door het raam naar buiten kunnen kijken 
moeten we eerst zout krabben. Even een observatie terzijde, het valt vaker mensen op dat, hoewel het ín de 
hut soms een bende kan zijn, de ruit altijd proper is. 
We vangen toch nog een paar vogels (13). Ik kan toch weer 9 merels bij de 4.2 lijst op tellen. Nog maar 910 
ringen te gaan. 

Donderdag 2 november. 
Voor het eerst tijdens onze dagelijkse fietstocht naar de baan zitten er houtsnippen langs de kant van de 
weg. Op het sintelpad naar de baan vliegt er zelfs één bijna tussen de spaken van mijn fiets. Plotseling 
opgeschrikt door onze koplampen vliegen ze als schimmen op. In het eerste rondje dat we lopen kunnen we 
er één uit het net vissen. Meestal gebeurd dit tijdens het opzetten van de netten. Het kan gebeuren dat je 
tijdens het lopen van ene net naar het volgende je er één opschrikt die dan vervolgens in het eerder open 
geschoven net vliegt. Ik luister dan ook altijd even of ik soms gespartel of geknor kan horen. Dan snel er 
naartoe sprinten om hem vast te pakken. Hun bolle bouw zorgt er voor dat ze haast nooit in het net verward 
raken. Ze wandelen er vaak gewoon uit. Er zijn er dan ook in de loop van de jaren meer ontsnapt dan 
gevangen. Er is ook vandaag weer sprake van gestuwde trek vooral van merels. Door zo nu en dan het 
geluid uit te zetten slagen we er in om de vangsten onder controle te houden. Zoals al vastgesteld veel 
merels (235). Ten minste 50 kunnen we over kleinere groepjes verdeeld met het slagnet bemachtigen. Ook 
een aantal spreeuwen laat zich op deze manier verrassen. In totaal komen we tot 14 stuks. Maar het 
bijzonderste van deze dag was toch wel de vangst van niet minder dan 19 waterrallen. Eén keer zaten er 7 
gelijktijdig in één rallenkooi. Terwijl ik er naar toe liep joeg ik er ook nog één in het mistnet. Een absoluut 
dagrecord. Als ik met de 8 waterrallen in draagzakjes naar de hut terug loop besef ik meer rallen in mijn 
hand te houden dan in sommige jaren in een heel seizoen. 
Een eerder gemaakte afspraak maakte dat we om 17.00 uur zijn gestopt anders waren we zeker weer over 
de 300 geraakt. Nu zijn we niet minder tevreden met 294 nieuw geringden. Slechts 8 terugmeldingen, 
hiertussen 1 merel die een Stavanger-ring droeg Er konden weer 255 4.2 ringen worden bijgeteld = 345. 

Vrijdag 3 november. 
Vanmorgen alleen naar de baan. Trees gaat in de loop van de ochtend naar de boot en naar huis. De nieuwe 
hulp komt in de loop van de middag. Aangezien ik in de schemer al veel vogels hoor open ik niet direct alle 
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netten. Eerst maar eens in het volle licht beoordelen of de vangsten controleerbaar blijven. Het is vandaag 
weer een kleine moeite om de netten vol vogels te krijgen maar kwaliteit is belangrijker dan kwantiteit. 
Naast de inmiddels gebruikelijke merels komen er vandaag ook veel spreeuwen en kramsvogels langs. Bij 
het eerste licht van de dag ook vandaag weer een houtsnip. Een kleine opleving is te bemerken bij de 
roodborsten (5) en zwartkoppen (4). De afgelopen dagen vingen we er hooguit 1 of 2. Door de dag heen 
blijken de spreeuwen regelmatig de mistnetten op te zoeken en ik moet er een dikke 20 uit peuteren. Dat 
valt niet altijd mee. Niet alleen hebben ze erg veel kracht in hun poten ook hun vleugels kunnen lelijk 
verward raken in het net. Voeg daarbij hun krijsen en kakken. Ik betrap ik mij er zo nu en dan op in mijzelf 
loop te mompelen, “Mijnheer van Eck hield  niet van spreeuwen”. Met die welke ik met het slagnet vang 
meegeteld komt het dagtotaal voor deze soort op 33. Ook dat zou wel eens een dagrecord kunnen zijn. Ik 
kan 9 kramsvogels ringen maar dat staat in geen verhouding tot het aantal vogels dat langs komt. Ook 
Frank merkte al eerder op, “Je vangt háást niets”. Wat ik wel vang zijn merels (139). Als ik aan het einde 
van de dag de balans opmaak en zie dat ik in totaal 206 vogels heb gevangen en geringd, ben ik zeer over 
mijzelf te spreken. Ik heb genoten. Dit zijn van die zeldzame dagen waarbij je voelt je eigen wereld onder 
controle te hebben.  
Het gaat toch behoorlijk hard met de 4.2 ringen. Ik kon er vandaag weer 181 aanleggen 
Een moment van lichte paniek werd veroorzaakt door een telefoontje van Trees. Zij belde vanaf de 
parkeerplaats in Harlingen en stond op dat moment bij ons autootje waar de achterruit door de recente 
storm uit weggeblazen was. Dit bleek bij diverse auto’s te zijn gebeurd en het personeel van de P-plaats had 
inmiddels het gat provisorisch afgedicht. Na wat heen en weer gebel, wat geld en mooie woorden is 
inmiddels alles weer opgelost. Maar je staat even zo goed toch even raar te kijken. 

Zaterdag 4 november. 
Vanaf vandaag is Jaap Gijsbertsen met me mee als assistent. Minder massale trek en ook lijken de vogels 
minder haast te hebben. Ook de kramsvogels die langskomen reageren vandaag beter op het aanlokkelijke 
gekweel uit de jengelbox. 10 Stuks laten zich vangen. Er zijn er binnen onze groep die menen dat wij 
slechts de allerstomste vogels van een soort vangen. Als je ziet welke (vlieg-) kunsten vooral kramsvogels 
kunnen vertonen om uit een mistnet te blijven dan begin je te geloven dat dit inderdaad wel eens het geval 
zou kunnen zijn. Hun groter lichaamsvolume is zeker ook een reden dat ze minder snel in de netten 
verstrikken dan merels, spreeuwen en koperwieken. Soms zie je ze letterlijk uit een net terug stuiteren. Als 
je bij een net komt waarin diverse soorten hangen waaronder kramsvogels, pak dan eerst de ‘kramzen’ er 
tussen uit anders, grote kans dat ze vertokken zijn. 
De vangsten beginnen zo vanaf een uur of 11.00 terug te lopen. De opleving die de afgelopen dagen rond 
16.00 viel vast te stellen blijft vandaag uit en het valt geheel stil. Na de totalen te hebben opgeteld blijken er 
vandaag precies evenveel vogels te zijn geringd als gisteren (206). Meer merels (167), meer kramsvogels 
(10), meer koperwieken (10) minder spreeuwen (1) en geen houtsnip. Vandaag kan ik weer 178, 4.2 ringen 
optellen en de stand is nu 704. Ik vrees de weddenschap te gaan verliezen. 

Zondag 5 november. 
En dan valt de trek weer stil. We zien een enkele groepje houtduiven langs vliegen. Ook stijgt het 
percentage terugvangsten tot bijna 50 % (14). Een paar merels blijft de hele dag in de buurt van de het 
slagnet waar wij regelmatig verse appeltjes moeten neerleggen als lokmiddel. Een bruine rat die de eerste 
dagen alleen tevoorschijn kwam als de schemer inzette, is nu de hele dag bezig met het aanleggen van zijn 
wintervoorraad. Keer op keer sleept hij/zij een halve appel de ruigte naast de baan in. Een paar keer raakt 
hij/zij onder het net als er vogels worden geslagen maar dit maakt weinig indruk. Als het druk is kunnen 
‘vaste’ merels goede lokvogels zijn voor de verse aanvoer. Nu zijn het echter uitvreters die het ook geen 
probleem lijken te vinden om een keer of drie vier per dag te worden gevangen. Als we een eigen vogel 
terugvangen wordt hij wel even gewogen om te kijken of het dier aankomt of afvalt. Om dit meerdere keren 
per dag te doen is minder zinvol. Maar je gaat je vaste klantjes herkennen. Dat is wel weer leuk. In totaal 
vangen we vandaag 33 nieuwe vogels. Naast 25 merels hadden we ook nog 1 tjiftjaf, 2 zwartkoppen , 1 
roodborst, 1 vink, 2 waterrallen en 1 kleine barmsijs. Tegen 16.00 uur is het al langere tijd heel stil op het 
vogelfront en gaan we naar huis.  

Maandag 6 november. 
Vandaag een herhaling van gisteren. Niet te veel wind (kracht 4/5, west). Vrijwel geheel bewolkt en geen 
neerslag. Ook weinig zichtbare trek op een paar groepjes kauwen na. Toch ook nu weer heel genoeglijk. 
Die ene baardman kan volop worden bewonderd en de 4 waterrallen vormen vooral voor Jaap die de vorige 
week heeft gemist een mooie gelegenheid zijn kennis van deze soort uit te breiden. Omdat het zo rustig is 
hebben we tijd om een vervangend net te zoeken voor een net dat in de loop van de tijd toch wel heel veel 
geleden heeft. Ik stel vast dat de merels die we vandaag vangen weer vetter zijn dan die van gisteren en 
enkele dagen geleden. Nu zijn de gevangen vogels van dit jaar over het algemeen behoorlijk goed in 
conditie maar vandaag zitten ze echt allemaal boven de 100 gram. Het speculeren is niet van de lucht. 
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Uiteraard worden op dit soort rustige dagen alle vogels weer zo volledig mogelijk bekeken en geregistreerd. 
Ik kruip langzaam naar de 1000 4.2 ringen toe. Met de 25 merels van deze dag staan we nu op 729. 

Dinsdag 7 november. 
Kon ik gisteren nog melden dat de merels zwaar en gezond waren. Vandaag moet ik vaststellen dat de 
‘bezemwagen’ langskomt. Twee merel mannen hebben oude ontvellingen over de borstspieren lopen. De 
vellen hangen er letterlijk bij. Hoewel ik de vogels in handen krijg meen ik er goed aan te doen deze niet te 
ringen. Ondanks de wonden zijn de vogels krengen als het om voedsel gaat. Keer op keer worden nieuw 
aangekomen vogel van de baan gejaagd en blijven zij luid roepend op een appel zitten. Moe geworden van 
dit hinderlijke gedrag vang ik ze van de baan af, vlak voor ik naar het kamp moet om een accu te wisselen. 
Gezellig gaan ze met me mee in een draagzakje. Zo ver mogelijk van de baan verwijderd laat ik ze los. Een 
half uurtje nadat ik ben teruggekeerd van mijn missie zijn ook beide merels weer terug. Zo blijven we 
bezig. In de loop van de ochtend laat ik het baardmannen geluid een tijdje spelen en dat levert 2 exemplaren 
op. Hoewel ook vandaag de hoofdsoort vangen we slecht 11 merels en ik vraag mij ernstig af of we de 
1000 ringen gaan halen. We vangen in totaal 29 nieuwe maar ook 23 vogels terug, dit is een veeg teken. 
Het is het beeld van een stagnatie, maar misschien is het gewoon klaar voor dit jaar. 

Woensdag 8 november. 
“Een lekker dagje”, begin ik mijn logboek verslag. De wind kon een beetje milder zijn maar we kunnen 
goed doorwerken met voldoende pauzes om de wereld te verbeteren. Er komen regelmatig groepen 
koperwieken, merels en kramsvogels langs. Maar de koperwieken hebben haast en laten zich nauwelijks 
vangen (4). Dat we weinig kramsvogels vangen zijn we inmiddels gewend dus de 8 van deze dag mogen er 
zijn. De meeste ook nog aan het einde van de middag als de vogels een slaapplaats zoeken. 
Toch waren het vandaag vooral de spreeuwen die ons leuk bezig hielden. Een paar maal slaag ik er in om 
meerdere dieren op de baan te vangen (21). De rest lijkt af te komen op strategisch opgehangen 
duindoornbessen achter een speaker waar kramsvogelgeluid uit komt. Het dagtotaal van 53 is een nieuw 
dagrecord.  
Al dagen hebben we geen bezoek gehad anders dan en enkele medewerker van Staatsbosbeheer. 
Excursiegasten zijn er niet geweest maar wat we vandaag voor de tweede keer deze week meemaken zijn 
mensen die min of meer verdwaald zijn. Vandaag weer drie dames. Uit hun verhaal blijkt dan dat zij op 
aanwijzingen van het personeel van het ‘Posthuis’ een wandeling aan het maken zijn rondom de 
Kroonspolders. Dit is wel mogelijk, maar dan moet je niet langs de vinkenbaan lopen. Die ligt trouwens 
binnen het met bordjes afgezette gesloten reservaat. Ik vraag mij af of het personeel hier ooit zelf 
gewandeld heeft. Ik betwijfel het. Al met al geen verkeerde dag en we sluiten af met 144 nieuwe vogels en 
12 terugmeldingen. Ik zit met vandaag er bij op 888 4.2 ringen.  

Donderdag 9 november. 
 Bij het ontwaken klettert de regen tegen de ruiten en wachten we de bui even af. Dan, na een half uurtje is 
het droog en vertrekken we. Op de baan aangekomen zetten we nog even niet alle netten op. Te veel wind 
(kracht 6/7, tijdens buien dik 8). Bovendien vertrekt assistent Jaap als afgesproken om 10.00 uur weer naar 
de wal. Met de straffe noordwester komen grote groepen met o.a. kramsvogels langs gescheurd..   
Henri Bouwmeester belt al bijtijds op met de mededeling dat de negende merel die ik vandaag zal ringen 
nummer 2500 van dit jaar gaat worden. Langs zijn neus weg meld hij ook eventjes dat onze ringgroep 
daarmee 1/3e van het landelijk mereltotaal op zijn naam heeft staan. Hoewel ik besef dat het niets te maken 
heeft met de kwaliteiten van de betrokken ringers voel ik toch enige trots tot dit gezelschap te behoren. Het 
duurt tot ver in de middag voor ik nummer 2500 in handen krijg. In totaal 12. Zoals al zó vaak gezegd, 
“Geen dag is het zelfde”. Vandaag hebben de kramsvogels er zin in en komen er niet minder dan 31 in de 
netten. Maar om 12.00 uur valt het stil en begin ik een beetje met het opruimen van de hut voordat de 
aflossing komt. Morgen is mijn laatste dag. Het gaat er om spannen of de 1000 ringen gehaald worden. 
Stand t/m vandaag 941. 

Vrijdag 10 november. 
Tot 09.30 intensive kramsvogeltrek. Het klinkt misschien vreemd maar ik doe extra mijn best mijn 
weddenschap met Holmer te verliezen. Om 11.15 uur is het zo ver. Ik kan een groepje spreeuw met het 
slagnet vangen en daar zat hij tussen. Om 13.00 uur hoor ik stemmen op het sintelpad en komt Harry de 
Groot binnen waaien. Samen met zijn twee helpers, Gert-Jan Gelijns en Frans Hoogland, komt hij de baan 
winterklaar maken. Eerst zullen zij nog een paar dagen vangen maar dan zullen ze beginnen met het 
afbreken van de vangstinstallatie.  Na twee weken in betrekkelijke eenzaamheid te hebben doorgebracht 
moet ik even wennen aan hun komst. De stemming zit er duidelijk goed in bij de mannen. Het is, denk ik 
voor ons allemaal, telkens als je aan het begin van een vangstperiode staat weer spannend. Hun gedrag is 
daarom heel herkenbaar. Twee weken geleden had ik dezelfde spanning. Ik loop nog een paar rondjes mee 
maar ik moet om 15.00 uur weg om te gaan pakken en laat het aan Harry over om de dag vol te maken. Als 
hij aan het einde van de dag de ballans opmaakt. Blijken er vandaag door ons weer 120 vogels te zijn 
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geringd. Ook vandaag weer veel spreeuwen (52). Ook zijn er behoorlijk kramsvogels gevangen (17). De 
trek is nog niet helemaal voorbij en er is nog van alles mogelijk. 

Zaterdag 11 november. 
Na een regenachtig begin van de dag wordt het rond 10.00 uur droog en zijn er langdurige opklaringen. De 
aantrekkende wind maakt dat rond 16.00 uur de vangst wordt gestaakt. Maar het is duidelijk op te maken 
dat ook deze ploeg volop geniet. Zeker als je niet zo veel te doen hebt is de hut een prima schuilhut van 
waaruit je het vogelleven mooi kunt waarnemen. Zo zien ze o.a. hoe een sperwer  in de onderste baan van 
een mistnet duikt en daar een koperwiek dood. Jammer voor de koperwiek maar ze zijn er snel bij en weten 
de sperwer nog net te te pakken. Een mooie juveniele ♂. Afgezien van grote hoeveelheden spreeuwen is er 
nauwelijks spraken van zichtbare trek. Hierdoor kelderen de vangstresultaten en eindigt de dag met 56 
nieuw geringde vogels. Harry had aangegeven ook niet zo’n liefhebber te zijn van spreeuwen vanwege hun 
intense verzet bij het uithalen en hun enigszins verwarrende verenkleden in deze tijd van het jaar. Alle 
geslachten en leeftijden hebben zo hun eigen kenmerken en het vergt enige ervaring deze te leren 
herkennen. Vandaag kan hij leuk oefenen met de 15 spreeuwen die hij bemachtigt. 

Zondag 12 november. 
Het drietal is ondanks de stormachtige wind en flinke buien op tijd op de baan. Daar aangekomen blijken 
een paar bomen, die de baan zelf aan twee zijden omzomen, te zijn gesneuveld in de storm. Hoewel er een 
dikke windkracht 8 staat is het een briesje vergeleken met de omstandigheden van 1 november. Toen viel 
de schade enorm mee. Ook nu is de werkelijke schade ook niet zo groot maar ze moeten wel eerst de 
omgewaaide stammen en takken van het slagnet verwijderen voordat ze dit kunnen gebruiken. 

Deze bomen staan om de baan heen en lopen van hoog naar laag met de hoogste piek op de hoek 
links achter. Ze steken ver boven de overige beplanting uit en zijn bedoeld om het de vogels zo 
gemakkelijk mogelijk te maken als ze door het geluid aangelokt de vangstlocatie opzoeken. Als ze in de 
toppen zijn geland worden ze via de taken naar beneden en op de baan gelokt. Daar suggereert  een 
speakertje het voorjaar en liggen lekkere hapjes. In vinkersjargon worden de bomen ook aangeduid met de 
termen als, ‘de hel’ en ‘de druip’. Maar doorgaans spreken we van ‘het hout’. Je kunt diegene die aan de 
treklijn staat soms horen mompelen, “20 in het hout, 3 op de baan. 15 in het hout, 8 op de baan”, enz….. 
Zo voer je de spanning bij jezelf op tot je denkt te moeten slaan. Als je te lang wacht heb  je grote kans dat 
alles plotseling van iets schrikt en er slechts lucht overblijft om te vangen. Dan moet je de opgebouwde 
lading op een andere manier ventileren. Meestal wordt hiertoe een krachtterm naar keuze ingezet. Maar het 
kan ook anders. Wij herinneren ons Huibert van Eck als een rustig en aimabel mens, toch heeft hij bij een 
dergelijke misser de voorkant van de oude hut er uit geschopt. Het heeft hen wel gelouterd want later gaf 
hij ons het advies, ”niet te gulzig te zijn”. Het moet gezegd dat de toenmalige hut behoorlijk wrak was en 
deze gebeurtenis tot de bouw van het huidige onderkomen heeft geleid.  
Terug naar de realiteit van vandaag. Het is te begrijpen dat bij deze wind niet alle netten opengezet konden 
worden. Er waren ook niet veel vogels te zien dus sluit men rond 14.00 uur netten met slechts 12 vogels op 
de teller. 

Maandag 13 november. 
Na gisteren zijn er geen aantekeningen meer in het logboek gemaakt en kan ik dus niet zo veel vertellen 
over de avonturen die men beleeft. Naast het logboek wordt er ook nog een dagformulier ingevuld met wat 
basale gegevens zoals tijdsduur waarbinnen men geringd heeft, of er netten niet gebruikt zijn, welke 
geluiden gespeeld hebben, losse waarnemingen, bezoekersaantallen en een globale indruk van het weer ter 
plaatse. Hieruit kan ik opmaken dat Harry en de zijne van 07.00 tot 17.00 uur aanwezig waren en dat het 
buiig weer was. Via www.trektellen.nl heb ik de daglijst bekeken en weet hieruit dat er vandaag 20 vogels 
nieuw konden worden geringd en dat er 10 zijn terug gevangen. De trek lijkt over zijn hoogtepunt heen en 
dat ruimt eigenlijk wel prettig op. Dan nog kan je plotseling verrast worden door een invasie van de een of 
andere soort. Zo hebben we in 2005 de barmsijzen invasie op een haar na gemist. Tot grote frustratie van 
sommigen onder ons 

Dinsdag 14 november. 
Harry weet op de valreep nog een niet alledaagse soort binnen te halen. Een pallas’ boszanger raakt in het 
net. De tweede van dit seizoen. Verder blijven de vangsten teruglopen en worden de eerste netten onttakelt. 
In totaal worden er 22 vogels gevangen. 8 Van deze hadden al eerder een ringetje van ons gekregen. 

Woensdag 15 november. 
Het gaat nu snel en één voor één worden de netten van de stokken gehaald en opgeborgen. Er is weer een 
jaar op de vinkenbaan ten einde. Gedurende het afbouwen vangen de mannen nog 10 vogels (4 terug). En 
hiermee worden de laatste ringen aangelegd bij 4 merels, 1 kramsvogel en 1 spreeuw. 

Ik kan geen betere manier bedenken om dit verslag te sluiten dan de tekst van Henri Bouwmeester over te 
nemen die hij op 20 oktober aan het einde van zijn (tweede) periode schreef.  

http://www.trektellen.nl
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“Bij mijn vertrek terug naar de wereld toch nog even een paar woorden. Zoals we inmiddels gewend waren 
zitten er weer 2 fantastische, vermoeiende, indrukwekkende, vogelrijke, maar ook transpirerende en 
inspirerende ringweken op. Met een daggemiddelde (voor Henri) van rond de 250 vogels krijg je niet meer 
alles mee van wat er rondom je heen gebeurt en zie je ‘de Zwaluw’( = logeer adres) amper bij daglicht, 
Om nog maar te zwijgen over de rest van het eiland. Toch kijk ik op de vinkenbaan meer en meer om mij 
heen met diep respect voor het verleden.   Dank voor alle verantwoordelijke die ons ieder jaar maar weer, 
ondanks allerlei beslommeringen en gedoe toestemming geven om in dit prachtige gebied ons werk te 
mogen doen. Ik hoop voor de toekomst dat dit soort weken nog maar vaak mogen worden herhaald”. 
 

Sin É. 
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Dankwoord 
 
Het ringwerk zou onmogelijk zijn geweest zonder de toestemming van Staatsbosbeheer om op haar terrein vogels te 
ringen. Daarnaast stelde SBB “de Zwaluw” als overnachtingsruimte beschikbaar. Vele SBB medewerkers zijn 
behulpzaam geweest rond het ringgebeuren. Zo werd materiaal beschikbaar gesteld voor maaien en snoeien. Hille 
van Dijk, Arno ter Haar, Vincent Kikstra, Pieter Schapers, Herman Vogel, Gerrit Wierda en Carl Zuhorn hebben 
namens SBB onmisbaar geholpen. 
Adéle en Siert de Graaf  brachten in geval van nood post en proviand en geestelijke ondersteuning. 
Ook het personeel van het Klu detachement  Schietrange “de Vliehors  en het CSK waren met hun hulp van cruciaal 
belang. Zo wordt bij de Klu een deel van het ringmateriaal opgeslagen en konden we altijd voor hulp aankloppen bij 
de Det. Cdt  Ron Reffeltrath en daardoor vooral bij Remco Rommens voor transport materiaal en onze accu’s laden. 
“ Witte Muizen ” Bedankt!!   
Naast de Ringgroep zijn er in de Kroonspolders nog meer ringers actief geweest die ons in raad en daad hebben 
bijgestaan: de gebroeders (Leen en Ton) van Ree. Beleving van het ringwerk is tenslotte prachtig om te delen! 
 
Vele assistenten hebben bij het ringwerk de ringers geassisteerd. Dit maakt het mogelijk om het ringwerk optimaal 
uit te voeren. Onder toezicht van de vergunninghouder verichtten zij veel nuttig ondersteunend werk. Harm Blom, 
Sandra Bouwhuis, Klaas van Dijk, GertJan Gelijns, Jaap Gijsbertsen, Anne-marie Hamming, Frans Hoogland,  
Hanneke Huiskamp, Berry Striekwold, Trees van Swaaij, André van Taam, Bram Ubels, Joost Valkenburg, Thijs 
Valkenburg, Michiel van de Weide, Erik van de Winde, Carl Zuhorn. 
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