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Voorwoord 
 
Voor U ligt het jaarverslag van de Vogelringgroep Derde Kroon’s  
Polders Vlieland. 
 
Dit verslag gaat over de het jaar 2017. 
  
Doel van de “Vogelringgroep Derde KP Vlie” is het uitvoeren van 
vogelringwerk in het kader van wetenschappelijk onderzoek door het 
Nederlandse Vogeltrekstation, onderdeel van het Nederlands 
Instituut voor Oecologisch Onderzoek (NIOO) te Wageningen en het 
in stand houden van de Vinkenbaan op Vlieland. De afgelopen jaren 
is daar het ontvangen van bezoekers en het informeren van het 
publiek over de Vinkenbaan en haar activiteiten aan toegevoegd 
 
Doel van dit verslag is een algemeen beeld te geven van de 
resultaten van 2017. 
 
De ringaantallen per dag zijn  terug te vinden op  
http://www.trektellen.nl/trektelling.asp?telpost=49  
De terugmeldingen zijn momenteel te vinden op 
http://www.vinkenbaanvlieland.nl/ . 
 
 
 

De ringgroep bestaat  de volgende ringers: 
 Gerrit Bochem  
 Henri Bouwmeester 
 Frank Majoor  
 Holmer Vonk 
 Peter van Horssen 
 Erik Kleyheeg 

 
De ringers hebben vrijwel allemaal een historische band met 
Vlieland in de vorm van samenwerking met de ringers van weleer 
(Huibert van Eck en Rein Rollingswier) of regelmatige bezoeken.  
De leden zijn geen van allen woonachtig op Vlieland. 
 
 
Op deze plaats willen we alle bezoekers bedanken die ons hebben 
gesteund via sponserRing of met een gift, Carl Zuhorn (SBB 
vlieland) voor de gastvrijheid in de Zwaluw en zijn onmisbare hulp 
bij het vangklaar maken van de baan en het vervoer van spullen. 
 
U kunt de ringgroep steunen (t.b.v. nieuwe netten, 
slagnetten,  ringen en accu’s)  door een bijdrage over 
te maken op:giro.nr. NL07INGB0007717893 t.n.v. 
vogelringgroep 3de KP Vlie 
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Ringaantallen 
 
Aantal gevangen vogels in 2017.  
 
Tabel 1. Ringaantallen Ringgroep Derde KP Vlieland 2017 

1 Baardman 26 
2 Beflijster 2 
3 Bladkoning 30 
4 Blauwborst spec. 25 
5 Boerenzwaluw 2 
6 Bokje 3 
7 Bonte Vliegenvanger 12 
8 Boomkruiper 7 
9 Boompieper 7 

10 Bosrietzanger 5 
11 Braamsluiper 59 
12 Cettis Zanger 11 
13 Draaihals 4 
14 Dwerggors 1 
15 Fitis 237 
16 Gekraagde Roodstaart 35 
17 Goudhaan 133 
18 Goudplevier 1 
19 Grasmus 50 
20 Graspieper 22 
21 Grauwe Vliegenvanger 2 
22 Groenlandse Tapuit 2 
23 Groenling 24 
24 Grote Barmsijs 8 
25 Grote Bonte specht 1 

26 Grote Gele Kwikstaart 8 
27 Heggenmus 93 
28 Houtsnip 2 
29 IJsvogel 1 
30 Kauw 1 
31 Keep 118 
32 Kleine Barmsijs 25 
33 Kleine Karekiet 193 
34 Kneu 10 
35 Koolmees 130 
36 Koperwiek 1285 
37 Kramsvogel 56 
38 Merel 2141 
39 Nachtegaal 4 
40 Ortolaan 1 
41 Paapje 6 
42 Pimpelmees 190 
43 Porseleinhoen 2 
44 Putter 2 
45 Raddes Boszanger 1 
46 Rietgors 34 
47 Rietzanger 203 
48 Roodborst 341 
49 Roodborsttapuit 1 
50 Siberische Tjiftjaf 2 

51 Sijs 1 
52 Smelleken 1 
53 Sperwer 1 
54 Sperwergrasmus 7 
55 Spotvogel 1 
56 Spreeuw 402 
57 Sprinkhaanzanger 36 
58 Staartmees 8 
59 Tapuit 8 
60 Tjiftjaf 202 
61 Tuinfluiter 205 
62 Vink 106 
63 Vuurgoudhaan 18 
64 Waterhoen 2 
65 Waterral 192 
66 Winterkoning 85 
67 Wintertaling 1 
68 Witgesterde Blauwborst 3 
69 Witte Kwikstaart 1 
70 Zanglijster 287 
71 Zilvermeeuw 1 
72 Zwarte Mees 4 
73 Zwarte Roodstaart 1 
74 Zwartkeellijster 1 
75 Zwartkop 1975 
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Figuur 1 Totaal aantal gevangen vogels per dag in 2017 (de stippellijn geeft de gemiddelde dagwaarden 1997-2012 weer). 



 5

 
Figuur 2 Vanguren per dag in 2017.  
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Verloop van het vangseizoen 2017 
 
In 2017 zijn in totaal 9108 vogels gevangen, hiermee is 2017 een ‘gemiddeld’ jaar qua vangsten. Slecht weer (wind/regen) zorgde voor nogal wat 
uitval van (delen van) vangdagen. De vangsten van lijsterachtige bleven in eerste instantie wat achter tov een gemiddeld jaar. Tot in de tweede 
week van november zijn nog grote aantallen koperwieken gevangen. Zwartkeellijster is een nieuwe soort voor de ringbaan. Andere opvallende 
vangsten: Ortolaan (de 4e voor de ringbaan) en maar liefst 11 vangsten van Cetti’s zanger (incl terugvangsten). 
 
 
In de figuren 3 t/m 14 staat, van een selectie van soorten, het doortrekverloop van het seizoen 2017.
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Figuur 3 Dagsom van Blauwborst 

 
Figuur 4 Dagsommen van Braamsluiper en Grasmus 
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Figuur 5 Dagsommen van Heggemus  en Winterkoning. 

 

 
Figuur 6  Dagsommen van Goudhaan en Roodborst.



 9

 
Figuur 7 Dagsommen van Kleine Karekiet en Rietzanger. 

 
Figuur 8 Dagsommen van Keep en Vink 
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Figuur 9 Dagsommen van Waterhoen en Waterral. 
 

 
Figuur 10 Dagsommen van Tuinfluiter en Zwartkop. 
 



        
 
 
Figuur 11 Dagsommen van Koperwiek, Zanglijster     Figuur 12 Dagsommen van Kramsvogel , Merel 
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Figuur 13 Dagsommen Koolmees, Pimpelmees.     Figuur 14 Dagsommen Fitis, Tjiftjaf. 
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week dag maand jaar ringers weer opmerkingen 

34 20 8 2017 Frank Majoor, Tijmen 
Majoor, Marlon de 
Haan & Sietze Dijkstra 

 Eerste vangdag 2017. Vanaf nu dagelijks tot half november. 

34 21 8 2017 Frank Majoor, Tijmen 
Majoor, Marlon de 
Haan & Jeroen 
Bredenbeek (tot 9.30) 

Supermooi vangweer  

34 22 8 2017 Frank Majoor, Tijmen 
Majoor, Marlon de 
Haan & Wessel Slob 

Mooi vangweer  

34 23 8 2017 Peter van Horssen, Ysk 
van Horssen 

 weinig zichtbare trek. Grauwe vlieg en grote gele kwikstaart in hout. 

34 24 8 2017 Peter van Horssen, Ysk 
van Horssen 

s nachts nw3 ruimend 
naar w 4 in de 
ochtend.  

Lekker dagje met variatie in soorten, draaihals terug van de eergister, 
boerenzwaluw vangen we niet vaak tussen de duindoorns.... 

34 25 8 2017 Peter van Horssen, Ysk 
van Horssen 

Wind in de loop  van 
de dag weer naar nw, 
zwak, lekker warm 

Enige zichtbare trek van piepers en kwikstaarten, verder stil in duinen en 
netten. CettiÂ´s  en Nachtegaal terug van maandag. 

34 26 8 2017 Peter van Horssen, Ysk 
van Horssen 

variabele windrichting, 
s middag drukkend 
warm, hele dag 
bewolkt 

Grote bonte specht en sperwer in het hout, hele dag 1 tapuit op het pad (maar 
niet in het net) 

35 27 8 2017  Peter van Horssen, 
Ysk van Horssen 

 ...sprokkelen... 

35 28 8 2017 Peter van Horssen, 
Karin Verspui 

warm  

35 29 8 2017 Peter van Horssen, 
Karin Verspui 

wind eerst zuid (1) en 
via zw > nw 

kwaliteit red de dag! 

35 30 8 2017 Peter van Horssen, 
Karin Verspui 

hele dag wind en 
regen 

niet gevangen ivm slechte weer 

35 31 8 2017 Peter van Horssen, paar kleine buitjes curieus: gekraagde roodstaart in de rallen kooi 
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Karin Verspui gedurende de dag 
35 1 9 2017 Peter van Horssen, 

Karin Verspui 
 Lege lucht, (bijna) leeg duin en dus lege netten. 

35 2 9 2017 Peter van Horssen, 
Karin Verspui 

in de ochtend buitjes  

35 2 9 2017 Henri Bouwmeester in de ochtend buitjes  
36 3 9 2017 Henri Bouwmeester Droog, wind 0 -> 3 -> 1 

bft ZZO -> O, temp 
minim. 14 en max. 18 
graden. 

Weinig beweging merkbaar maar toch verspreid over de dag doorlopende 
vangsten van veelal vogels met volop trekvet, zwaarste Tuinfluiter 24,0 gram. 1 
kleine Karekiet STAVANGER, Let op ! De Noren gebruiken dezelfde 
letter/cijfercombinatie dan NL. 3 Paapjes in 1 ronde in 1 net.... Verslag op 
www.ringersdagboek-henri.blogspot.nl 

36 4 9 2017 Henri bouwmeester 
en Hans van 
Heijningen 

Droog, wind ZO 0-1 bft 
-> ZO 3-4 bft, temp 
minim 15 en max 18 
graden, bewolking 4/8 
-> 4/8 -> 7/8. 

Getuige het aantal terugvangsten is er goed vertrek geweest... slechts 1 
zwartkop BRUXELLES en 1 Koolmees NVO uit nestkastenproject NIOO. Tot rond 
het middaguur leuke trek van boerenzwaluwen en na de middag ineens 
meerdere roofvogels als buizerd, torenvalk, slechtvalk, meerdere bruine kieken, 
wespendief en om 10:55 uur prachtige fly-by richting Texel van Visarend op 50 
mtr voor de ringhut langs. Verslag later vanavond op www.ringersdagboek-
henri.blogspot.nl 

36 5 9 2017 Henri Bouwmeester 
en Hans van 
Heijningen 

Ochtend nevel tot af 
en toe motregen tot 
12 uur, bewolking 8/8-
>8/8->4/8, temp 
minim 18 en max 19 
graden, wind  

De eerste goudhaan gehoord en gevangen, 1 kramsvogel over -> ZW, 1 waterral 
onder de netten, af en toe boerenzwaluwtjes en 1 kleine zilver over de 2e 
Kroonspolder, verder niets, niets, niets. Deze ringers zijn blij dat er 
Zwartkoppen zijn...... Verslag later op www.ringersdagboek-henri.blogspot.nl 

36 6 9 2017 Henri bouwmeester, 
Hans van Heijningen 
en Berry Striekwold 

Af en toe een bui van 
zee, inclusief nacht 
totaal 6 mm , 
bewolking 8/8->7/8-
>6/8, wind 2 bft->4->5 
bft WNW, temp minim 
14 en mx 17 graden. 

Meerderheid netten in de luwte met deze wind. Goede trek van zwaluwen 
tegen de wind in boksend. Wederom enkele goudhaantjes in het terrein. 
Koolmees terug uit nestkastenproject NIOO met vetgraad 2 en gewicht 20,0 
gram...Verslag vanavond op www.ringersdagboek-henri.blogspot.nl 

36 7 9 2017 Henri Bouwmeester, 
Hans van Heijningen 

Droog, wind W-5-6 ->3 
bft->5 bft, bewolking 

Na dagenlang zwartkoppen en tuinfluiters met volop trekvet nu minder vogels 
en vooral vogels zonder vet, conclusie is snel getrokken... goede trek van 
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en Berry Striekwold 100%->36%->100%, 
temp minim 15 en 
max 17 graden. 

zwaluwen, 1 tapuit en 1 witte kwik in het hout. De Spreeuwen naderen de 
netten langzaamaan meer en meer. Onze beste slagman maakte vandaag 2 
stukken van het trekhout.... Verslag later op www.ringersdagboek-
henri.blogspot.nl 

36 9 9 2017 Henri Bouwmeester 
en Hans van 
Heijningen (tot 09:45 
uur). 

Ochtend 2 buien. 
Wind 0 -> 2 -> 4 bft 
ZW -> W, temp minim 
13 en max 17 graden, 
bewolking 5/8->8/8-
>4/8. 

Gisteren niet gevangen, wind en 35 mm neerslag. Vanmorgen windstil en droog 
(!) maar vanaf 07:10 uur bui van een uur en nog 1 korte om 09:20 uur, samen 
toch 15 mm met boven zee korte tijd een waterhoos.... stevig blijven lopen dus. 
Na de bui leek het even op een fall, overal vogels, van alles wat maar nog niks 
van roodstaarten en bonte vliegen en meesten net zo snel weer weg als ze 
kwamen..... 3 verschillende grote bonte spechten in het hout en gedurende 
hele dag forse trek van 100-en boeren- en huiszwaluw. In de inmiddels natte 
polder 10-tallen groenpootruiters en witgatjes. De eerste Heggenmussen 
rinkelden.. Verslag later vanavond op : www.ringersdagboek-henri.blogspot.nl  

37 10 9 2017 Henri Bouwmeester Wind 0-1 bft ZW-> 3 
bft -> 6 bft ZW bij 
sluiten, temp minim 
14 en max 16 graden, 
5 mm regen van 
06:45-07 uur. 

Tijdens 1e ronde vette bui die toch loosde ipv onverrichter zake overtrok. 5 mm 
in de regenmeter... Pas daarna net als gisteren overal vogels, ditmaal 
overwegend Zwartkoppen, maar ook minimaal 2 Sperwergrasmus waarvan 1 
kort net naast gat in net hing..... Ook gedurende minimaal 2 rondes Grauwe 
Fitis tussen de netten, tussen..... Verslag later op www.ringersdagboek-
henri.blogspot.nl 

37 11 9 2017 Henri Bouwmeester 
en Wim Eversdijk 

Droog bij aanvang, 
maar al na half uur 
toenemende buien, 
wind ZW-5 bft->ZW 6 
bft. Bewolking 8/8-
>7/8->8/8. temp 
minim 14 en max 15 
gr. 

Na het beestenweer van vannacht en de vroege ochtend toch naar de baan om 
nog wat te proberen in het window van enige rust in de weersituatie. Afgelopen 
nacht had de regenmeter 15,5 mm opgevangen en na het al snel toenemen van 
de buien-intensiteit vingen we nog eens 16,5 mm....  

37 12 9 2017 Henri Bouwmeester 
en Wim Eversdijk 

wind W5 bft -> W6 bft, 
bewolking 8/8->7/8-
.6/8 , temp minim. 
13,5 en max. 16,5 
graden. 

Later begonnen wegens te harde wind en buien, op de baan af en toe nog lichte 
bui tot 14 uur en matige wind, inclusief de nacht 5,5 mm neerslag. Veel trek van 
zwaluwen, groenpootruiters. Na de middag werd de polder gemaaid, 
honderden meeuwen hadden een feestmaaltijd. Netten gesloten met extra 
maatregelen om gewapend te zijn tegen de storm van morgen, vangen wordt 
morgen niks... Verslag later op www.ringersdagboek-henri.blogspot.nl  
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37 14 9 2017 Henri Bouwmeester, 
Wim Eversdijk. 

Regelmatig buien, nog 
steeds windkracht W-
5-6, bewolking 8/8, 
temp minim 12 en 
max 15. afgelopen 
nacht 20 mm en 
overdag 5,5 mm 
neerslag.  

Opruimen sporen van de storm. Vooral veel bessen van de struiken, enkele 
duindoornstruiken uitgescheur en paar staken bij het slag omver. Ten gevolge 
van de maaiwerkzaamheden in de polder veel activiteit van meeuwen, 
spreeuwen en graspiepers. tevens 1 lepelaar 5 mtr naast mistnet slapend... 
verder toch nog best wel redelijk wat beweging van diverse zangertjes. Verslag 
later op www.ringersdagboek-henri.blogspot.nl 

37 15 9 2017 Henri Bouwmeester, 
Wim Eversdijk, Frans 
Schepers en vanaf 
12:30 uur tevens 
Gerrit Bochem en 
AndrÃ© Taam.  

Wind 4 bft W -> 2 bft 
N, bewolking 8/8 -> 
3/8 -> 8/8, temp 
minim 14 en max 17 
graden. Neerslag 
nacht 7 mm , overdag 
6,5 mm. 

Aankomst, en betere vangsten door wegzakken wind. Veel graspieper- en 
roofvogel-activiteit in de polder, meerdere sperwers achter de graspiepers aan, 
2 torenvalken, meerdere kiekendieven en natuurlijk.... smelleken ! De 2e vangst 
in ons 20 jarig bestaan. 1 Zwartkop 1 kj met bling-bling-BRUSSELS-ring. 
Bladkoning 1e van het seizoen, tevens nog een 2e exemplaar in het hout gezien. 
Verslag later op www.ringersdagboek-henri.blogspot.nl 

37 16 9 2017 henri bouwmeester 
tot 10:30  gerrit 
bochem en andre 
Taam en Carl Zuhorn 
vanaf 11:00 

Zeer rustig en vrij 
zonnig. 

1 grauwe klauwier in 4 de polder door zon licht eerst moeilijk te determineren 
later in de middag beter gr bonte specht aanwezig ook beflijster waargenomen 
In de ochtenduren opmerkelijk meer mezen in het terrein. Ook groepje zwarte 
mezen in het hout 

38 17 9 2017 G.Bochem A.Taam 
C.Zuhorn 

begon droog later 
regen daarna weer 
even droog toen weer 
regen 

Grauwe Klauwier nog steeds aanwezig verder 1 sperwer en veel zwartkoppen 

38 18 9 2017 G.Bochem A.Taam 
C.Zuhorn 

begon droog later 
regen daarna weer 
even droog toen weer 
regen 

geluid nog steeds niet opgelost eerste kramsvogel ontsnapte uit net 

38 19 9 2017 G.Bochem A.Taam 
R.Meijer 

begon droog later 
regen daarna weer 
even droog toen weer 
regen na 12:00 zon 

3 tapuiten in de polder en een witte kwik vandaag de 2de zwartkop met 
Bruxelle ring voor mij de 2de cetti's zanger op Vlieland in 32 jaar en vandaag 
weer 2 bladkoningen en een vuurgoudhaan 
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38 20 9 2017 G.Bochem  C.Zuhorn 
R.Meijer 

iets meer wind later 
zon en weinig vogels 

1 vrouw bruine kiekendief 1 torenvalk 1 kleine zilverreiger 1 sperwer 

38 21 9 2017 G.Bochem C.Zuhorn 
R.Meijer 

iets meer wind later 
zon en wat vogels en 
aantrekkende wind 

1 bruine kiekendief 1 sperwer 1 buizerd 1 smelleken 

38 22 9 2017 G.Bochem C.Zuhorn 
R.Meijer  

begon droog later 
motregen en af en toe 
droog 

 

38 23 9 2017 G.bochem h.boomsma   

39 24 9 2017 G.Bochem C.Zuhorn 
vanaf 12:00 

begon metwat grond 
mist en zon even later 
kompleet 
dichttrekkend tot 
11:30 

1 zilverreiger vliegend naar richting Texel  1 boomvalk 1 smelleken en 1 sperwer 

39 25 9 2017 G.Bochem C.Zuhorn  mistig en grauw weer  1 buizerd 2 boompiepers verder rustig 
39 26 9 2017 G.Bochem  1 sperwer 1 bruine kiekendief 1 buizerd 4 watersnippen 
39 27 9 2017 G.Bochem C.Zuhorn   mistig en in de middag 

zon 
4 watersnippen 14 grauwe ganzen 

39 28 9 2017 G.Bochem C.Zuhorn  eerst droog later 
regen tegen de 
middag droog 

1 sperwer 4 watersnippen 8 boerenzwaluwen richting Texel 

39 29 9 2017 G.Bochem mistig tot 12:00 
daarna bewolkt met 
motregen overgaand 
in regen  

zwartkop met bling bling Brussel ring en voor de afwisseling mijn 2de 
waterhoen op Vlieland 

39 30 9 2017 G.Bochem begon rustig tegen 
12:00 motregen 
overgaand in regen 

weinig beweging rustig dagje met leuke soorten maar om half een begon de 
regen en dat zou om 13:00 uur voorbij zijn maar om half 2 nog niet droog dus 
maar opgeruimd waterral e.t. begin periode 
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40 1 10 2017 G.Bochem winderig maar droog 
later toenemend naar 
6 

1 roerdomp op 2 meter afstand bij opzetten netten helaas niet kunnen vangen 
1 buizerd 1 bruine kiekendief 

40 2 10 2017 G.Bochem harde wind met af en 
toe zon en warme 
wind 

1 smelleken 1 man blauwe kiekendief een paar merels en zanglijsters 1 tapuit 1 
kneu  

40 3 10 2017 G.Bochem redelijk veel wind iets 
meer noord maar later 
meer zon 

stil in de polder geen stilte voor de storm maar tijdens de harde wind dus word 
sprokkelen de laatste dagen wel weer roerdomp bij net 2 en mijn 2de ijsvogel 
op Vlieland 

40 4 10 2017 G.Bochem C.Zuhorn   erg winderig weinig 
vogels in de polder 
uitschieters naar 7 

vandaag veel wind weinig vogels maar wel een bramsijs met London ring ook 
een groot koppel spreeuwen  

40 5 10 2017 G.Bochem C Zuhorn  Harde storm 2 netjes meest luwe open 
40 5 10 2017  harde wind met af en 

toe zon en warme 
wind 

toch noch even 4 netjes open zon schijnt maar waait nog steeds te hard 

40 6 10 2017 G.Bochem C.Zuhorn   in de ochtend harde 
wind en felle buien 
daarom wat later 
netten open  

wat trek van grote gele kwikstaart, en wat bokjes en snippen op het veld.  1 
bruin kiekendief en een buizerd door harde wind 1/3 netten niet open kunnen 
zetten. Verder weinig trek waarneembaar zeker niet wat op de radar zichtbaar 
was misschien hoog over gegaan? 

40 7 10 2017 Christian Brinkman en 
Bram Ubels 

  

41 8 10 2017 Batumi-team NW 5 -> NW 2. Half 
bewolkt. 

'S ochtends mooie trek van met name Koperwiek. Siberische boompieper en 16 
Grote kruisbekken overvliegend. 

41 9 10 2017 Christian Brinkman, 
Bram Ubels, Lars 
Buckx en Piet 
Admiraal 

  

41 10 10 2017 Christian Brinkman, 
Bram Ubels, Lars 
Buckx en Piet 

West 5-6, af en toe 
een klein buitje 
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Admiraal 
41 11 10 2017 Christian Brinkman, 

Bram Ubels, Lars 
Buckx en Piet 
Admiraal 

W7, 8/8 bewolking Te harde wind 

41 12 10 2017 Christian, Piet, 
Holmer, Jan 

  

41 13 10 2017 Holmer, Jan, Piet en 
Jeroen 

  

41 14 10 2017 Holmer, Jan, Piet en 
Jeroen 

  

42 15 10 2017 Holmer, Jan, Piet en 
Jeroen 

 Merel met Britse ring 

42 16 10 2017 Holmer, Jan, Piet en 
Jeroen 

  

42 17 10 2017 Holmer, Henri, Jan en 
André-Willem 

  

42 18 10 2017 Holmer, Henri, Jan en 
André-Willem 

  

42 19 10 2017 Holmer, Henri, Jan en 
André-Willem 

 Verslag op www.ringersdagboek-henri.blogspot.nl 

42 20 10 2017 Holmer, Henri, Jan en 
André-Willem 

 3 kauwtjes in hout, waarvan een de baan tikkend.Veel vogels op het slag 
gevangen. De enigste teruggevangen zwartkop had een Belgische ring. Verslag 
later op www.ringersdagboek-henri.blogspot.nl  

42 21 10 2017 Holmer, Henri, Andre-
Willem 

Vanaf 9 uur te harde 
wind en regenbuien.  

Vanaf 9.00 uur geen vangbaar weer meer. Alleen een paar lijsters zichtbaar. 
Geen kleine vogeltjes. 

43 22 10 2017 Holmer Vonk, Henri 
Bouwmeester, Berry 
Striekwold. 

Vannacht 19 mm 
neerslag, overdag 
buien lichte motregen, 
1 mm, wind 6 bft 
West. 

Helaas, geen aankomst. Afgelopen nacht teveel regen, overdag nog steeds te 
veel harde wind. Vooral achterblijvers (geen vet en mager) in de netten. O.a 
een zwartkop met oude herstelde breuk in ondersnavel, nu kruissnavel. Niet 
eens een nieuwe koperwiek gevangen..... Paar duizend foeragerende 
Spreeuwen in de polder en 1 x tussen de netten. Nog een goed vette/fitte late 
kleine karekiet gevangen. 1 bladkoning ter plaatse en 1 siberische tjif naast het 
slag. Verslag later op www.ringersdagboek-henri.blogspot.nl 
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43 23 10 2017 Holmer vonk, henri 
bouwmeester, wim 
eversdijk, berry 
striekwold 

Aanvankelijk wind 
kracht 6bft, vanaf 12 
uur zakkend naar 2bft 
, heelaf en toe sputter 
regen. 

Vanaf eerste schemer lichte aankomst koperwiek en iets meer merel. helaas te 
harde wind, maar vanaf 13 uur luwend. Kauwtjes op het slag geslagen. In 
delaatste avondronde pestheli van defensie nog even zwik spreeuwen uit de 
struiken de netten jn. Verslag later op www.ringersdagboek-henri.blogspot.nl 

43 24 10 2017 Holmer, Henri, Berry 
en Wim 

 Zomertortel kortstondig in hout en op de grond tussen de netten. 2 Mutanten 
spreeuwen met een missende poot.Verslag later op www.ringersdagboek-
henri.blogspot.nl 

43 25 10 2017 Holmer Vonk, Henri 
Bouwmeester, Wim 
Eversdijk en Berry 
Striekwold. 

Aanvang wind west 7, 
snel afnemend naar 4 
bft. Bewolking 8/8 
naar 3/8, temp 12 
naar 15 graden. Geen 
neerslag. 

Lichte aankomst maar te harde wind. Wel soortenrijke dag. Verslag later op 
www. Ringersdagboek-henri.blogspot.nl 

43 26 10 2017 Holmer, Henri, Berry 
en Wim 

  

43 27 10 2017 Holmer, Henri, Berry 
en Wim 

Harde wind Ondanks veel vogeltrek weinig vogels naar de grond. Voor het eerst groepjes 
barmsijsen overvliegend. Heel stilletjes en hard vliegend! 

43 28 10 2017 Henri Bouwmeester, 
Peter van Horssen 

winderig. wind nw 6 
naar w7 

Bokje en beflijster rond de netten. 

44 29 10 2017 Peter van Horssen, 
Michiel van der 
Weide, Hans van 
Heinigen 

wind en koud(er) veel wind, netjes in de luwte open. Klein beetje trek van spreeuw en 
kramsvogel. 

44 30 10 2017 Peter van Horssen, 
Hans van Heiningen, 
Michiel van der Weide 

wind noord 
afzwakkend van 
5>4>3, koud 

Top! Midden op de dag aankomst van koperwiek, in de avondschemer vertrek 
van merels. fotos van de zwartkeel lijster op 
https://waarneming.nl/waarneming/view/145496841 

44 31 10 2017 Peter van Horssen, 
Hans van Heinigen, 
Michiel van der Weide 

bewolkt, westelijke 
wind, zo nu en dan 
spatje mot, eind van 
de dag serieuzerere 
motregen 

Geen spoor meer van onze speciale gast van gisteren. Wel veel buitenlanders 
op de ringbaan. Lithuania Spreeuw , Copenhagen en Stavanger Merels 

44 1 11 2017 Peter van Horssen, 's ochtends goed geen zichtbare trek, blauwe kiek vr, grote gele kwik 
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Hans van Heiningen weer, eind van de 
middag mot 
overgaand in echte 
regen 

44 2 11 2017 Peter van Horssen, 
Hans van Heiningen 

Mooi weer met 
"noordelijke luchten", 
wind in de loop van de 
dag van nw4 naar n4 

in de ochtend veel koperwiek langstrekkend, soms even stoppend voor geluid. 
Hele dag kleine groepjes kramsvogels 

44 3 11 2017 Peter van Horssen, 
Hans van Heiningen 

paar spatjes motregen 
in de ochtend 

Tot ca 15:00 uur constante stroom van laag vliegende lijsters naar west, combi 
groepen van kramsvogel, koperwiek, spreeuw en merel. De meeste groepen 
gingen 'als de brandweer', nauwelijks aandacht voor geluid. Helgoland 
zwartkop en London merel. Sperwer jagend rond de baan en vrouw beflijster 
kort in hout.  Deze aantallen koperwiek zijn ongekend zo laat in het 
vangseizoen.... 

44 4 11 2017 Peter van Horssen, 
Sjoerd Dirksen 

 ochtend regen, daarna nog even gevangen. Weinig trek. Ruigpootbuizerd in de 
1e Kroonspolder. 

45 5 11 2017 Peter van Horssen, 
Sjoerd Dirksen 

wind eerst nw4, 
draaiend naar N4, 
buiig, koud 

In de ochtend flinke trek van koperwiek, gaan opnieuw 'als de brandweer'. 
Later op de dag geen noemenswaardige trek. 

45 6 11 2017 Peter van Horssen, 
Sjoerd Dirksen 

in de ochtend wind N 
4, buiig, guur, ´s 
middags wind 
draaiend naar NW > W 
> ZW > Z, uiteindelijk 
windstil (!) 

opnieuw koperwieken met haast. In de ochtend combi's met kramsvogel en 
spreeuw. 's middags geen zichtbare trek meer. 

45 7 11 2017 Peter van Horssen, 
Sjoerd Dirksen 

helder en koud, wind 
draaiend naar ZO 

Opnieuw lijsterdag, nu vooral merels. Hele ochtend gestage stroom laag 
overvliegend merels gemengd met koperwiek, spreeuw en zo nu en dan een 
groepje kramsvogels.  In de avond massaal vertrek van lijsters (vooral merel) uit 
de kroonspolders, sommige zelfs rechtstreeks uit het hout van de ringbaan, 
eerst een appeltje eten en dan gaan (!) 

45 8 11 2017 Peter van Horssen oostenwind en koud Laatste vangdag. In de ochtend nog wat lichte trek van koperwiek. 
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 Bezoekersaantallen 
 
Wekelijks worden (minimaal) drie excursies gegeven voor belangstellenden die de ringbaan willen bezoeken.  
In 2017 zijn er in totaal 170 excursie gasten op de ringbaan ontvangen. 
 

 
 

Figuur 15 dagsom bezoekers 2017 


