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Voorwoord
Voor u ligt het 11e verslag van de Vogelringgroep Derde KP
Vlieland. Het resultaat van vele uren en dagen werken in de Derde
Kroon’ s polders van Vlieland.

De ringgroep bestaat in 2012 uit 7 ringers:
 Hans van Heiningen (voorzitter)
 Frank Majoor (secretaris)
 Gerrit Bochem (penningmeester)
 Henri Bouwmeester
 Mark Collier
 Holmer Vonk
 Peter van Horssen

Dit verslag gaat over de het jaar 2012. De voorgaande verslagen
werden per vangseizoen gepubliceerd Het laatste gepubliceerde
verslag ging over de seizoen 2011.
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 het Nederlandse
Vogeltrekstation, onderdeel van het Nederlands Instituut voor
Oecologisch Onderzoek (NIOO) te Wageningen. De afgelopen jaren
is het ontvangen van bezoekers en het informeren van het publiek
over de Vinkenbaan en haar activiteiten een zijdelings doel
geworden.

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 sponseRing 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.

Doel van dit verslag is het globaal presenteren van de resultaten voor
Staatsbosbeheer als eigenaar en beheerder van de Kroon’ s polders.
Volgens de afspraken met Staatsbosbeheer is de ringgroep dit ook
verplicht.

U kunt de ringgroep steunen (t.b.v. nieuwe netten,
slagnetten, ringen en accu’s) door een bijdrage over
te maken op giro.nr. 7717893 t.n.v. vogelringgroep 3de
KP Vlie

In tegenstelling tot eerdere verslagen zijn er geen ringaantallen per
dag en terugmeldingen opgenomen. De ringaantallen per dag zijn
terug te vinden op www.waarneming.nl. De terugmeldingen zijn
momenteel te vinden op http://www.vinkenbaanvlieland.nl/ .
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Ringaantallen
Onderstaande tabel presenteert de aantallen gevangen vogels in 2012. In het seizoen 2012 geen opvallend hoge aantallen gevangen gevangen.
Ten opzichte van andere jaren opvallend veel goudhanen, kramsvogels en waterrallen.
Tabel 1. Ringaantallen Ringgroep Derde KP Vlieland 2012.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Soort
Appelvink
Baardmannetje
Beflijster
Bladkoning
Blauwborst
Bonte.Vliegenvanger
Boomkruiper
Boompieper
Bosrietzanger
Braamsluiper
Draaihals
Dwerggors
Fitis
Fluiter
Geelgors
Gekraagde.Roodstaart
Gele.Kwikstaart
Goudhaantje
Grasmus
Graspieper
Grauwe.Vliegenvanger
Groenlandse.Tapuit
Groenling

Aantal
1
32
8
9
36
30
2
2
6
96
6
4
263
1
1
12
1
372
104
120
5
8
21

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Grote.Bonte.Specht
Grote.Gele.Kwikstaart
Heggenmus
Houtsnip
Keep
Kleine.Barmsijs
Kleine.Karekiet
Kneu
Koolmees
Koperwiek
Kramsvogel
Merel
Nachtegaal
Oeverpieper
Paapje
Pestvogel
Pimpelmees
Porseleinhoen
Putter
Rietgors
Rietzanger
Roodborst
Roodborsttapuit
Roodmus
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6
5
103
8
107
23
337
14
566
817
381
2619
2
1
7
11
290
3
3
153
224
671
3
3

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Siberische.Tjiftjaf
Sijs
Sperwergrasmus
Spotvogel
Spreeuw
Sprinkhaanzanger
Staartmees
Tapuit
Tjiftjaf
Tuinfluiter
Vink
Vuurgoudhaantje
Waterhoen
Waterral
Watersnip
Winterkoning
Witgat
Witgesterde.Blauwborst
Witte.Kwikstaart
Zanglijster
Zwarte.Mees
Zwarte.Roodstaart
Zwartkop

1
1
13
6
283
52
34
8
178
294
74
10
7
244
2
130
1
9
16
461
6
2
865

Doortrekverloop

Figuur 1 Totaal aantal gevangen vogels per dag 2012.
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Figuur 2 Vanguren per dag in 2012.
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In de figuren 3 t/m 11 staat van een selectie van soorten het doortrek verloop door het seizoen heen.

Figuur 4 Dagsommen van Braamsluiper en Grasmus
seizoen 2012.

Figuur 3 Dagsommen van Baardmannetje en Blauwborst
in het seizoen 2012.

6

Figuur 5 Dagsommen van Goudhaantje en Winterkoning
in het seizoen 2012.

Figuur 6 Dagsommen van Heggenmus en Roodborst
in het seizoen 2012.
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Figuur 7 Dagsommen van Kleine Karekiet en Rietzanger
in het seizoen 2012.

Figuur 8 Dagsommen van Keep en Vink in het seizoen 2012.
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Figuur 10 Dagsommen van Tuinfluiter en Zwartkop
in het seizoen 2012.

Figuur 9 Dagsommen van Waterhoen en Waterral
in het seizoen 2012.
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Figuur 11 Dagsommen van Koperwiek, Kramsvogel, Merel en Zanglijster in het seizoen 2012.
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Verloop van het vangseizoen

Augustus
Dag Maand Jaar Begin Eind Tellers
13 8 2012 13:00 21:00 Frank Majoor & Maja Roodbergen
Eerste vangdag... Vanaf 12 uur de netten opgebouwd. Klaar rond 20 uur. Nog geen geluid.
14 8 2012 5:30 15:30 Frank Majoor & Maja Roodbergen
Heerlijke vangdag met uitzonderlijk veel vogels. Dagrecords Blauwborst, Kleine Karekiet, Spotvogel, Braamsluiper & Grasmus!
(En dat terwijl geluid nog maar voor 3/5 operationeel was)
14 8 2012 17:30 20:15 Frank Majoor & Maja Roodbergen
15 8 2012 5:00 14:15 Frank Majoor & Maja Roodbergen
start windstil en vochtige vegetatie. Wind snel toenemend tot 6 in de middag. Veel minder vogels dan gister... na 11 uur veel wind
en zon & wilgenroos-pluisjes in de netten. Geluid nu op volle sterkte (zat nog ergens een draadje los)
16 8 2012 5:00 15:00 Frank Majoor & Maja Roodbergen
Start windstil maar vanaf 8 uur zonnig en wind snel toenemend. Weinig vogels op t eiland...
17 8 2012 5:00 14:00 Frank Majoor & Maja Roodbergen
Geen kwantiteit maar kwaliteit vandaag... Kleine Kar Arnhem AX04383 (afgelopen weekend geringd te Oud Naarden!) en eigen
terugvangsten waterral en rietzanger van vorig jaar. Drie zwarte ooievaars overvliegend richting Texel om 13.20 uur!!!
18 8 2012 5:00 14:00 Frank Majoor & Maja Roodbergen
Na 9 uur nog maar weinig vogels. Te warm en zonnig. Porseleinhoen in Rallenkooi (derde ooit hier)
19 8 2012 5:00 14:00 Peter van Horssen, karin Verspui
Warm, trek van graspieper en boerenzwaluw. Kruisbek in het hout.
20 8 2012 5:30 15:00 Peter van Horssen, karin Verspui
weinig zichtbare trek; boerenzwaluw, graspieper, grote gele kwikstaart
21 8 2012 0:30 15:00 Karin Verspui, Erik van Ommen, Peter van Horssen
eerst mistig een wind, daarna west rond 10:30 opklarend en nw; na 14:00 ineens loeiheet...... Een spannend dagje, vlak voor de
publieksexcursie (11uur) dook er een Hop achter in de netopstelling, de vogel vloog snel op en door richting posthuis. Na enige
tijd het geluid maar weer uitgezet, kregen we nog steeds antwoord van de echte Hop. Na 12 uur niet meer gezien. Verder trek van
boompieper, groenling
22 8 2012 5:30 14:00 Karin Verspui, Peter van Horssen
23 8 2012 5:30 14:30 Edzer Pebesma, Peter van Horssen
een zandhagedis IN de ringhut
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Dag Maand Jaar Begin Eind Tellers
24 8 2012 5:30 14:00 Edzer Pebesma, Peter van Horssen
bewolkt, oost 3, soms lichte mot aantallen laag, wel enige variatie. Er vloog een zwarte ooievaar over.
25 8 2012 5:30 14:30 Hans van Heiningen & Peter van Horssen
Bij opzeten vrijwel windstil. In de loop van de ochtend toenemend. Enkele buitjes
26 8 2012 6:00 14:30 Hans van Heiningen en Erik van Winden
Nauwekijks waaneembare trek. Enkele kleine groepjes graspiepers
27 8 2012 5:45 15:00 Hans van Heiningen en Erik van Winden
Bij het opzetten vrijwel windstil, toenemend 4/5 enkele langsvliegende sperwers, 2 x havik, 1 x bruine kiek. 3 gierzwaluwen
boven de zeereep
28 8 2012 5:45 14:30 Hans van Heiningen en Erik van Winden
In de ochtend zwaar bewolkt met enkele buitjes, Later opklaringen en afnemende wind ook vandaag weer enkele langs vliegende
gierzwaluwen, 5 paapjes in de polder, enkele bruine kieken en een havik. 5 kramsvogels
29 8 2012 5:30 15:00 Hans van Heiningen en Erik van Winden
Veel zon en niet te veel wind Enkele groepjes kramsvogels tot. ± 30. 3 x buized, 1 x bruine kiek. Draaihals langs het pad.
30 8 2012 5:30 14:00 Hans van Heiningen en Erik van Winden
Aanvankelijk rustig en zonnig. Van af 12.00 uur regen Enige trek van boerenzwaluw, graspieper en gele kwik. 1 x buizerd in het
hout.

September
Dag Maand Jaar Begin Eind Tellers
1 9 2012 5:40 13:30 Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp en Erik van Winden
Droog, wind ZW 3-> 5 bft. temp minim. 12 en max 16 graden. Bewolking 3/8-> 1/8->8/8. Al snel net iets meer wind dan ons lief
is, ritselindex nihil. Kleine karekieten zowel broodmager als moddervet. 3 fitis op het slag geslagen. Waarn. enkele bla reigers, 1
slechtvalk, 2 buizerd, 1 sperwer-man, 2 bru kiek, lichte trek graspieper. Bij sluiten netten kolibrievlinder op de
kamperfoelie.Verslag vanavond op www.ringersdagboek-henri.blogspot.com
2 9 2012 5:45 14:00 Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp
Droog, bewolking gehele sessie 8/8, wind ZZW 5 bft. Wel vertrek, geen aankomst. Alleen zichtbare trek van graspieper. 1
kramsvogel en tapuit in het hout, sperwervrouw tussen de netten. Verslag vanavond op www.ringersdagboek-henri.blogspot.com
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Dag Maand Jaar Begin Eind Tellers
3 9 2012 5:30 14:00 Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp
Droog, bewolking 2/8 -> 1/8 ; temp minim 15 en max 21 graden, wind 3->1->3 bft NW Wel weer aankomst maar niet echt
overtuigend. Pimpel terug van NIOO. Grote bonte specht meermalen in het hout, lichte trek van boerenzwaluw enm graspieper, 2
x buizerd hoog thermiekend. Waarn draaihals en sperwergrasmus. Massaal mierende meeuwen. Hier niets van trekkende
heggenmussen. Roodmus eigen terug van Zaterdag jl. Verslag vanavond op: www.ringersdagboek-henri.blogspot.com
4 9 2012 5:30 13:45 Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp
Droog, grondmist en zeer zware dauw; wind 1 bft -> 4 bft NW. temp minim 14 en max 21 graden. bewolking 2/8->3/8->1/8. Alles
hoog over? Bij start nevel en grondmist en zeer zware dauw. Sprinkhaanzanger in inmiddels drooggevallen rallenkooi, gisteren
ook al rietzanger en kleine karekiet. Zichtbare trek alleen van graspieper en boerenzwaluw. Verslag vanavond op
www.ringersdagboek-henri.blogspot.nl
5 9 2012 5:45 13:30 Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp
Om 11 uur enkele sputters, temp minim 15 en max 19 graden, wind N 3 -> 5 bft. Vrijwel geen zichtbare trek, alleen enkele
graspiepers. Verdere waarnemingen 2 witgat, 2 barmsijs, 1 bruine kiekendief. Vandaag ineens meer zwartkoppen met gemiddeld
langere vleugels en/of gemengde petten". 1 pimpel terug van NIOO.Verslag vanavond op www.ringersdagboekhenri.blogspot.com"
6 9 2012 5:45 13:15 Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp
Droog, temp minim. 14 en max 18 graden, bewolking 6/8-> 8/8-> 2/8, wind N4->N1-2->N Amper vogels in de polder. Enkele
tikkende zanglijsters in het donker gehoord. Lichte zichtbare trek van gras- en boompieper, 1 groepje 6 watersnippen, 1 hoog
overvliegende koolmees !Verslag vanavond op www.ringersdagboek-henri.blogspot.com
8 9 2012 6:00 13:00 Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp
Wind W 4 -> 1 bft, bewolking 3/8 -> 1/8. Ochtend grondmist in polders. Temp minim 17 en max. 21 graden. Gisteren niet
gevangen wegens te veel wind. Vandaag redelijke trek van graspieper en nieuwe tapuiten op het eiland. 1 pimpel retour NIOO,
beide blauwborsten in droogstaande rallenkooien. 4 ongeringde (!) koolmezen gelijktijdig in het hout. Verslag later op
www.ringersdagboek-henri.blogspot.com
9 9 2012 6:00 13:00 Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp
Droog, aanvankelijk stevige dauw, wind 4 -> 2 bft oost ; temp minim. 17 en max. 21 graden. Bewolking 4/8 -> 7/8 -> 1/8. Nieuwe
aanvoer... maar t is maar goed dat d'r zwartkoppen bij waren... Zo goed als geen zichtbare trek. 1 koolmees NIOO
teruggevangen.Rond de hut zandhagedis en getraliede schallebijter. Verslag later op www.ringersdagboek-henri.blogspot.com
10 9 2012 6:00 12:30 Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp
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Regen & onweer voor aanvang, wind ZW 5 -> 6 bft; temp minim. 17 & max 19 graden, bewolking 8/8. Zowaar enig geritsel in de
struiken... Wind spelbreker. Lichte zichtbare trek van graspieper; 1 x 6 kramsvogels over -> NO. 1e kj Zwartkop gecontroleerd
met Belgische ring. Kool en pimpel beide controle NIOO. Verslag vanavond op www.ringersdagboek-henri.blogspot.com
11 9 2012 17:00 20:45 Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp
Wind west 5 - 6 bft ; temp 17 graden, bewolking 8/8, droog. Na een onstuimige dag in de avond toch nog even naar de baan.
Verslag op : www.ringersdagboek-henri.blogspot.com
12 9 2012 6:00 12:00 Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp
In donker nog regen en onweer, daarna droog. Bewolking 5/8->3/8. Temp minim 15 en max 18 graden. Wind NW 6 -> 5 bft.
windluwe netten open, zichtbare trek van boerenzwaluwen en graspieper. t.p. en tussen de netten groep 800 spreeuw, kleine
groepjes kneu, holenduif in het hout. slechtvalk in polder jagend. Verders nix... En nu stemmen !Verslag vanavond op
www.ringersdagboek-henri.blogspot.com
13 9 2012 6:15 18:00 Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp
Droog, wind 5 bft NO-> 2 bft W-> 4bft W. Temp minim 12 ewn max 15 graden bewolking 6/8-> 8/8->4/8. Zwartkop met
BRUXELLES-ring. kwikstaarten, spreeuwen, rietgorzen en graspieper gevangen n.a.v. maaiwerkzaamheden in de polder. alle
terugvangsten pimpel NIOO-vogels, beginnen het riet in te duiken. 2 spreeuwen hadden GEEL ! Meerdere kramsvogels op het
gemaaide veld.verslag later vanavond op www.ringersdagboek-henri.blogspot.com
14 tot en met 21 9 2012 6:15 13:30 Mark Collier
Het ringen in week 38 is geslaagd. Ik heb, samen met twee Engelse assistenten (beide BTO ringvergunninghouders) elke dag
geringd. Harde wind (noordwest t/m zuidwest) en buien zorgde voor kleine vangsten. Maar we hebben alle drie genoten van het
ringen. De tijdschakelaar werkt prima en vind ik een heel goed toevoeging aan het systeem. De zonnepaneel laadt goed
De excursies zijn gelukt. Elke excursie dag waren minstens een paar mensen langs. Ik kreeg ook een uitnodiging naar VRS
Meijendel van Wijnand Bleumink. Hij was tijdens een excursie geweest omdat hij
benieuwd wwas naar de de Vinkenbaan. Verder is het gelukt om een beetje geld via sponsoring binnen te halen.
Omdat de Zwaluw met Wadvogeltellers bezet was, heb ik de eerste twee nachten (alleen) in de oude schietkamp (Carex) geslapen.
Mijn assistenten kwam dan pas zondag aan. Ik heb verteld dat mijn Engelse assistenten hebben allebei een BTO ringvergunning.
Eigenlijk een werkt in de BTO Ringing Office in is verantwoordelijk voor vergunningen, special marks en
vangmiddelen/ringuitrusten. Hij is heel onder de indruk van de plek en het opzet van de ringen. Hij vond de geluid system
geweldig en ook de locatie van de plek. Hij was benieuwd bij de slagnet. Slagnetten zijn onbekend in Engeland. Verder vind hij de
website leuk en zeker de kaarten vanterugmeldingen (complimenten aan Peter).
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Dag Maand Jaar Begin Eind Tellers
21 9 2012 12:00 17:00 G.Bochem A.Taam
koel met iets wind en soms een spatje regen overname dag rest volgt nog van de vertrekende ochtend ploeg groenlandse tapuit na
meten vastgesteld
22 9 2012 7:00 17:00 G.Bochem A.Taam C.Zuhorn
veel last van de harde wind weinig trek waarneembaar wel weer aardig wat graspiepers in de polder en aardig wat tapuiten verder
nog een 10 tal wulpen en goud en zilver plevieren 2 buizerden 3 wintertalingen en een steenloper en bontbekplevier
23 9 2012 6:30 16:00 G.Bochem en A.Taam C.Zuhorn
mooi weer weinig wind met veel zon tot 13.00 uur doorlopend vogels met de krenten na 15.00 uur nam wind toe tot 4bfr in de
ochtend 10 reigers tegelijk richting texel verder bruine kiekendief buizerd boomvalk en sperwer ter plaatse grote gele kwik
geslagen maar ontsnapte onder net vandaan 2de gele door vele bezoekers niet kunnen vangen
24 9 2012 9:00 15:30 g.Bochem en A.Taam C.Zuhorn
veel wind met lichte buitjes smorgens fris later +- 14 graden de eerste geslagen roodborst ontsnapte onder het net vandaan door
een gaatje word hoog tijd dat we een nieuw slagnet kunnen regelen verder toch nog redelijk kunnen vangen door dat de netten
redelijk uit de wind stonden 3 steenlopers goudplevier 100 wintertalingen 1 kievit 1 buizerd en een kiekendief 3 witte kwikstaarten
2 baardmannen de fitis is een terugvangst met een stavanger norway ring
25 9 2012 7:00 14:30 G.Bochem en A.Taam C.Zuhorn
veel wind met buien veel wind ging nog net met windrichting op de netten witte kwik op het slag geslagen
26 9 2012 7:00 14:30 G.Bochem en C.Zuhorn
veelwind met 1 goede bui 1 slechtvalk overvliegend 4 grote lijsters 3 gaaien hele grote groep spreeuwen 10 witte kwikken
spreeuw 3550 nvo en zwartkop brussel ring,ondanks harde wind toch kunnen vangen
27 9 2012 8:00 15:00 G.Bochem en A.Taam C.Zuhorn
weinig wind begon met een bui later droog tot 1400 uur toen klein buitje vandaag meer roofvogels in de lucht 1 smelleken 1
torenvalk man die een paar graspiepers te pakken had een boomvalk en een slechtvalk verder nog een gr bonte specht en een
sperwer man
28 9 2012 7:30 16:00 G.Bochem en C.Zuhorn
stormachtig windkracht 5 toenemend naar 6 uit wzw en dus veel op de netten waardoor slecht kunnen vangen 10 tal witte
kwikken op het veld 2 groepjes van 5 stuks kramsvogels overvliegend 1 smelleken langs de hut over het pad tussen de bedrijven
door de geluid instalatie verbeteren zodat er geen sluiting meer is
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29 9 2012 7:00 14:00 G.Bochem en C.Zuhorn
veelwind met 1 goede bui in het eerste uur windkracht 6 met uitschieters naar 7 1 mannetje slechtvalk langs de baan 1 kramsvogel
20 tal witte kwikken wat vink en en 2 tapuiten 2 waterrallen zien lopen wat baardmannen waaren direkt weer uit het net
30 9 2012 7:00 14:00 G.Bochem en C.Zuhorn
harde toenemende wzw wind windkracht 4 naar 6 met uitschieters naar 7 3 man slechtvalk (1+2) graspieper trek 1 stel kruisbekken
1 grote bonte specht wat witte kwikstaarten verder veel last van de harde wind en weinig vogels waarneembaar

Oktober
Dag Maand Jaar Begin Eind Tellers
1 10 2012 7:00 13:00 G.Bochem en C.Zuhorn
veel wind met lichte buitjes smorgens fris later +- 14 graden 1 buizerd 2 x sperwer wat graspieper verder weinig trek
waarneembaar
2 10 2012 7:00 13:30 G.Bochem en C.Zuhorn
sterke zzw wind kracht 5 met uitschieters naar 6 met veel zon 1bruine kiekendief 1 smelleken 1 slechtvalk 1 torenvalk wat witte
kwikken op het veld
3 10 2012 8:30 15:00 G.Bochem en C.Zuhorn R.Meijer
1 smelleken 2 x sperwer 20 tal boerenzwaluwen 3 grote lijsters wat gaaien
4 10 2012 6:45 13:00 G.Bochem en C.Zuhorn R.Meijer
in de ochtend rustig later toenemende windkracht 5 1 slechtvalk wat kramsvogels 1 boomvalk 2 sperwers verder hadden we goede
hoop wat meer te vangen maar het bleef rustig in de polder
5 10 2012 7:00 15:00 G.Bochem en C.Zuhorn R.Meijer
veel wind met veel regen +- 14 graden tot 11:00 geen netten open 3 vogels slechtvalk kleine groep spreeuwen wat zilver en goud
plevierenroodborst en 2 waterrallen tot 11:00 daarna netten open rest gevangen gr gele ook op slag
6 10 2012 7:00 17:00 G.Bochem en C.Zuhorn
in de ochtend buien daardoor rond 8:30 pas een aantal netten open trek van merel koperwiek en keep verder 2 beflijsters 1 juv
sperwer man in hout de merels en koperwieken hadden nog 1 of 2 vet en vliegspier 3zwartkop met london ring
7 10 2012 7:00 13:30 G.Bochem en C.Zuhorn
veel wind n/w kracht 4 tot 5 met uitschieters naar 6 wat merel koperwiek trek en keep verder weinig waar te nemen

16

Dag Maand Jaar Begin Eind Tellers
8 10 2012 7:00 15:30 G.Bochem en C.Zuhorn
goed vang weer wel trek maar niet als verwacht 2 buizerd en 1 sperwer trek merel koperwiek maar gingen ook laag door zonder
op geluid te reageren s'middags wat mezen trek leusistische zwartkop man 1kj
9 10 2012 7:00 14:30 G.Bochem en C.Zuhorn
winderig kracht 5 met klein beetje motregen en zon 1 buizerd 1 sperwer 1 grote gele kwikstaart groep kepen wat koperwiek en
merels paar graspiepers 1 witte kwikstaart
10 10 2012 7:00 17:00 G.Bochem en C.Zuhorn
rustig weer fris wind kracht 3 tot 4 met veel zon 1 buizerd 1 slechtvalk 1reiger 2 lepelaars grote groep grauwe ganzen veel
koperwieken en wat merels 1 koperwiek met stavanger ring
11 10 2012 7:00 17:30 G.Bochem en C.Zuhorn
z/o wind kracht 3 oplopend en iets draaiend naar 5 fris maar zonnig 2 buizerden rond de baan 1 licht exemplaar in het hout verder
1 specht grote groep spreeuwen aardig wat grauwe en rot ganzen 2 wulpen wat kauwen en kraaien veel koperwieken trokken laag
door in kleine groepjes gingen soms even bij het geluid in de struiken maar daarna direkt weer verder
12 10 2012 7:00 13:00 G.Bochem en C.Zuhorn
droog begonnen maar direct de netten weer gesloten om 10:30 de netten pas geopend 1 blauwe kiekendief grote groep spreeuwen
en diverse groepjes mezen en vinken aflossing om 11:30 gearriveerd waarna wij om 1 uur de baan hebben overgedragen en ik
mijn rug even kan laten rusten van 3 weken buffelen tegen wind en bagger
12 10 2012 13:00 19:30 Frank Majoor, Jeroen Nagtegaal & Erik van Winden
Wisselvallig droog en buien. Veel wind De eerste mezen!
13 10 2012 7:00 19:00 Frank Majoor, Jeroen Nagtegaal & Erik van Winden
's nachts helder, 's morgens zonnig later regen Bokje 2, Beflijster 1, Appelvink 1, Boerenzwaluw 4, Blauwe Kiek 3. Brons voor
Koolmees! Koolmezen hadden haast. Waren moeilijk te vangen. Wegens regen van 15-18 uur nagenoeg niets meer gevangen,
windstil en netten vol druppels...
14 10 2012 7:00 19:00 Frank Majoor, Jeroen Nagtegaal, Erik van Winden & Michiel van der Weide
's morgens buiige regen aankomst lijsters na regen om 10 uur en goudhanen & roodborsten na 15u.Koolmees met Kaunas-ring
15 10 2012 7:00 18:00 Frank Majoor, Jeroen Nagtegaal, Erik van Winden & Michiel van der Weide
Vierde Appelvink ooit. Rietzanger eigen terugvangst van eergisteren. Koolmees met Kaunas-ring van gister teruggevangen op
slag. Netten om 18 u dicht ivm regen.
16 10 2012 7:00 19:00 Frank Majoor, Jeroen Nagtegaal, Erik van Winden & Michiel van der Weide
Veelal wind en een enkel buitje Niet alle netten open vanwege wind. Zwartkop man 1kj met Stavanger-ring.
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17 10 2012 7:00 19:00 Frank Majoor, Jeroen Nagtegaal, Erik van Winden & Maja
Veelal wind en een enkel buitje
18 10 2012 7:00 19:00 Frank Majoor, Erik van Winden, Maja Roodbergen _ Jeroen Nagtegaal (tot 10)
weinig wind maar veel niezer buitjes Eindelijk de eerste Kramsvogels... Blako TP
19 10 2012 7:00 18:00 Frank Majoor, Erik van Winden & Maja Roodbergen
Ochtend miezer, Daarna mist, uiteindelijk droog en zon
20 10 2012 6:00 19:00 Frank Majoor, Maja Roodbergen, Henri Boumeester
Spreeuw met Lituania-ring. Verdubbeling dagrecord waterral. Eerste goede mereldag.
21 10 2012 7:30 20:00 Henri Bouwmeester, Frank Majoor, Maja Roodbergen (tot 11 u) en Holmer Vonk + Berry Striekwold vanaf 11:30
Wind 4 bft -> 5 bft oost, temp minim. 11 en max 14 graden. Bewolking 100%, af en toe lichte motregen of licht buitje. Goede
aankomst van koperwiek, merel en pas na de middag honderden kramsvogels van hoog afzakkend. even klapekster in het hout. Zie
tevens verslag op www.ringersdagboek-henri.blogspot.com
22 10 2012 7:30 19:30 Henri Bouwmeester, Holmer Vonk, Berry Striekwold en Frank majoor tot 10 uur.
Hele dag hardnekkige mist, wind 0-1 bft Oost. Wat aanvankelijk een rustige dag leek te worden tgv de mist werd ineens een dag
met massale lijsteraankomst uit zee. De conditie van de vogels liep zienderogen terug, hele dag op zee gezworven? De meeuwen
op t strand moeten topdag hebben gehad. Roodborst met Hiddensee-ring en 2 zwartkoppen NLA NVO uit dezelfde serie. Zeer
bleke fitis, ssp Yakutensis of Acredula?Zie verslag (later....) op www.ringersdagboek-henri.blogspot.com
23 10 2012 7:30 19:30 Henri Bouwmeester, Holmer Vonk, Berry Striekwold.
Iets minder dikke mist dan gisteren, bewolking 8/8-> 7/8. tegen 14:30 uur kort licht buitje; wind 1->3 bft NO. Wrakkendag &
geluidsproblemen. Geen aankomst van betekenis en veel vogels in slechte conditie, ook de roodborsten, o.a 1 ex 11,2 gram. Wel
langstrekkende mezen, leken van Texel te komen. Daarbij 1 koolmees LITOUWEN + 1 NLA NVO en 1 pimpel NLA firma van
Ree + 1 lokaal NIOO. Verslag later op : www.ringersdagboek-henri.blogspot.com
24 10 2012 7:30 19:30 Henri Bouwmeester, Holmer Vonk, Berry Striekwold.
Droog, in de nacht wel een buienlijn pal over het eiland; bewolking 8/8, even 6/8 rond 11:45 uur. Wind 1-2 bft NO. Geluisbronnen
nog niet weer op volledige kracht. Opnieuw late aankomst van lijsters na 11 uur, vanaf dat moment vogels met betere conditie.
Spreeuw met KAUNAS Litouwenring en merel met LONDON-ring. 1 koolmees NLA NVO, 2 pimpels NIOO vermoedelijk uit
hetzelfde nest. Even klapekster in het hout, 3 gaaien naar Noordoost. Verslag later op www.ringersdagboek/henri.blogspot.com
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25 10 2012 7:45 19:30 Henri Bouwmeester, Holmer Vonk, Berry Striekwold.
Droog, bewolking 8/8->5/8 , temp minim. 8 en max 12 graden. wind 2 -> 5-6 bft N. Sterke aankomst, maar meteen doortrek van
met name merel, koperwiek en veel kramsvogels. Rond en na middaguur correctietrek van lijsters en kauwtjes. Lithouwen
Koolmees oude bekende, nu 4e maal gecontroleerd. Wel nieuw: controle COPENHAGEN Zwartkop. Noordenwind begon parten
te spelen na 14 uur. Verslag later op www.ringersdagboek-henri.blogspot.com
26 10 2012 7:45 19:30 Henri Bouwmeester, Holmer Vonk, Berry Striekwold.
wind 2 bft naar 0-1 bft NO ; temp min 3,5 (avond) en max 9 graden (ochtend). Bewolking 5/8 naar 7/8, bij sluiten hagelbui. De
mezen zijn er weer... keren terug van de westkust !! 1 kool NVO 3 dagen geleden geringd Kennemerduinen, 2 anderen (1 PM en 1
KM) nog niet bekend. Vanaf 10:30 plotseling massaal van hoog invallende koperwieken en kramsvogels (vele duizenden), echter
vrijwel allemaal in de polder en niet in de netten. Afgelopen week 2688 vogels gevangen.... Verslag later op www.ringersdagboekhenri.blogspot.com
27 10 2012 7:45 19:30 Henri Bouwmeester en Holmer Vonk en Berry Striekwold (tot 10:30 uur).
Winterse ochtend met harde Noordenwind en stevige hagelbui; het duin was wit. Temp minim 3 graden (avond) en max 9 graden
middag; bewolking 7/8 naar 4/8, naar 6/8. Weinig aankomst. Na felle hagelbui wit landschap. Spoorslags werden de kramsvogels
andere vogels en werden ze vangbaar, resulteerde in dagrecord kramsvogel. Verslag later op www.ringersdagboekhenri.blogspot.com
28 10 2012 6:45 18:30 Henri Bouwmeester en Holmer Vonk
Dikke hagel in de nacht, overdag alleen nog buitje om circa 9 uur; temp minim 6 en max 10 graden, wind 1-2 bft W naar 5 bft
ZW. Mega aankomst van merel en houtsnippen (mededeling boswachter H.Vogel: het bos zit vol met houtsnippen) wij telden er
13 onderweg en op de baan. Lijstergeluid na 1e ronde circa 1,5 uur uitgezet. Dagrecord merels geringd. Overige soorten minimale
trek. Controle merel LONDON (in laatste ronde...). slechtvalk 1e kj ' touch and go' in het hout. Verslag later op
www.ringersdagboek-henri.blogspot.com
29 10 2012 6:30 18:00 Henri Bouwmeester en Holmer Vonk
begin te harde wind & regen, daarna wind -> 5 bft ZW -> 4 bft W, temp van 9 -> 13 -> 8 graden en af en toe een korte lichte bui
In het begin vanwege het slechte weer alleen slag gebruikt, leverde 30 merels op. Controles vandaag: 1 merel DENMARK, 3
pimpel LITOUWEN, 1 pimpel NVO ( BA82...), 1 koolmees NVO (AR95...) en 1 pimpel NIOO. Verslag later op
www.ringersdagboek-henri.blogspot.com
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30 10 2012 5:30 18:30 Henri Bouwmeester en Holmer Vonk
Af en toe een bui, wind 4 bft NW naar 2 bft ZW. Temp minim 5 en max 9 graden celcius. Minim 5 houtsnippen in terrein.
pestvogel gevangen vlak nadat geluid aangezet werd. Na vangst nog eens resp. 1 / +3 / 2 / 1 exemplaren in het hout en minimaal 4
ex overvliegend. Controle koolmees NVO (BA69...) en staartmees NVO (ABL...). Verslag en foto's later vanavond op
www.ringersdagboek-henri.blogspot.com
31 10 2012 6:30 18:00 Henri Bouwmeester en Holmer Vonk
Droog, wind Z 6 naar 5 bft. Bewolking 8/8 naar 5/8, temp minim 7 en max 11 graden Wind spelbreker, lichte trek kramsvogel en
merel. 2 pimpels NVO ( AX51... en BA82...). Waarnemingen buizerd 2 x, sperwervrouw 1 x, pestvogel 1 x , oeverpieper 1
x.Verslag later op www.ringersdagboek-henri.blogspot.com
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1 11 2012 6:30 11:30 Holmer Vonk Wind 6 bft Zuid, af en toe lichte bui.
Beperkte openstelling van netten die in de luwte stonden. In dat opzicht is wind uit de zuidhoek hier gunstig. Verslag later op
www.ringersdagboek-henri.blogspot.com
1 11 2012 15:30 18:30 Henri Bouwmeester
Wind 4 naar 2 bft Zuid, af en toe lichte bui, na laatste ronde zware bui. Na onderbreking wegens te hevige regen vangen
voortgezet tot in donker. De lijsters waren weer gretig op de bessen van duindoorn. Verslag later op www.ringersdagboekhenri.blogspot.com
2 11 2012 7:15 15:00 Henri Bouwmeester
Ochtend een (hagel)bui, intensiverend na de middag, wind 6 bft ZW naar 4 bft ZW naar 7 bft ZW. Bewolking 8/8 naar 6/8 naar
8/8. Geen aankomst. Van lijsters vooral verzwakte achterblijvers. wel 2 gaaien richting ZW en 1 rondjagende blauwe kiekendief.
Veel plevieren en watersnippen in de polder. Verslag later op: www,ringersdagboek-henri.blogspot.com
3 11 2012 7:00 13:30 Hans van Heiningen
wisselend bewolkt met enige kleine buien in de ochtend later regen 1 pestvogel bij de baan 08:15 uur
4 11 2012 6:45 15:00 Hans van Heiningen
geheel bewokt mar droog, wind draaiend van zuid naar zuidoost, Regen vanaf 15.00uur 1 x 1 pestvogel, 1 x 2 pestvogels, 1 x
jagende havik vrouw
5 11 2012 6:45 17:30 Hans van Heiningen
in de eerste uren neerslag op afstand. Rest van de de dag opklaringen tot 10.00 uur geen geluid door gebrek aan stroom.
Regelmatig enkel pestvogels. In de ochtend lichte trek van kramsvigels en koperwiek
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6 11 2012 7:00 16:00 Hans van Heiningen
In de ochtend windkracht 5/6 uit n. Later draaaiend naar w toenemend tot kracht 7 Bft. Vanaf 16,00 uur regen In de eerste uren
vrij veel trek van merels en kramsvogels. Om 11.30 5 pestvogels bij de baan. 3 merels nvo, 1 x Nla, 1x Denemarken, 1 x
Helgoland
7 11 2012 7:00 17:00 Hans van Heiningen
weinig zichtbare trek. 1 x 1 pestvogel bij de baan. Helgoland merel vandaag ook aanwezig. Enkele merel uit de periode Gerrit
Bochem teruggevangen, nu op vertrekken. Meeste gevangen merels na 1 kj.
8 11 2012 6:45 15:30 Hans van Heiningen
harde wind uit W, hele dag bewolkt weinig aankomst.
9 11 2012 6:45 16:30 Hans van Heiningen
hele dag geheel bewolkt, geen neerslag heel weinig aankomst. 1 x 3 pestvogels overvliegend, 1 x vrouw blauwe kiekendief.
10 11 2012 6:45 18:00 Hans van Heiningen
Vrijwel de hele dag bewolkt. Vanaf 17.00 uur mist vanuit zee Eerst behoorlijke aankomst, vanaf 11.00 uur was het weer rustig.
Terugvangst pestvogel was van 08/11/2012. Was 3 gram toegenomen. Had veel duindoorn gegeten.
11 11 2012 6:45 17:30 Hans van Heiningen & Peter van Horssen (vanaf 13:00 uur)
prachtig zonnige dag. In de namidag meer bewolking nauwelijks waarnembare trek, Enkele sperwers, 1x slechtvalk, 2 x enkle
pestvogels t.p.
12 11 2012 6:45 18:00 Hans van Heiningen & Peter van Horssen
bizar late fitis, trek van vink, gorzen, spreeuw, tp sperwer jagend, 2 vr blauwe kiek
13 11 2012 7:45 17:15 Hans van Heiningen & Peter van Horssen
later op de dag helder en meer wind (zw 6) een pestvogel in het hout
14 11 2012 6:45 15:30 Hans van Heiningen & Peter van Horssen
bijna geen wind, bewolkt, 10 graden 's ochtend beetje vinken trek, na de middag geen beweging meer , accu's leeg, zonnepaneel
laadt niet meer op en amper vogels. De koek lijkt op...
15 11 2012 6:45 14:00 Hans van Heiningen & Peter van Horssen
ochtend helder met zon, na 2 uur mist, wind zo 1-2 Bft Viel niet tegen voor laatste dag. Grote zilver en blauwe reiger > texel. In
avondschemer grootschalig vertrek van merels.
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Bezoekersaantallen
wekelijks worden (minimaal) drie excursies gegeven voor belangstellenden die de baan willen bezoeken, afgelopen jaar zijn er in
totaal 285 excursie gasten ontvangen op de vinkenbaan.

Figuur 12 dagsom bezoekers 2012
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