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Voorwoord 
 
Voor U ligt het jaarverslag van de Vogelringgroep Derde KP 
Vlieland. Het resultaat van vele uren ringen in de Derde Kroon’s 
polders te Vlieland. 
 
Dit verslag gaat over de het jaar 2014. 
  
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. 
 
Doel van dit verslag is een algemeen beeld te geven van de 
resultaten. 
 
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  uit 7 ringers: 

 Hans van Heiningen  
 Gerrit Bochem  
 Henri Bouwmeester 
 Frank Majoor  
 Mark Collier 
 Holmer Vonk 
 Peter van Horssen 

 
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. 7717893 t.n.v. vogelringgroep 3de 
KP Vlie 
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Ringaantallen 
 
Onderstaande tabel presenteert de aantallen gevangen vogels in 2014.  In het seizoen 2014 zijn geen opvallend hoge aantallen van een bepaalde soort gevangen. Rotgans en 
Wilde eend zijn voor het eerst geringd op de baan. 
 
Tabel 1. Ringaantallen Ringgroep Derde KP Vlieland 2014. 
 
 Soort Aantal 

1 Baardmannetje 14 
2 Beflijster 7 
3 Bladkoning 8 
4 Blauwborst 25 
5 Boerenzwaluw 4 
6 Bokje 1 
7 Bonte.Vliegenvanger 37 
8 Boomkruiper 1 
9 Boompieper 13 

10 Bosrietzanger 2 
11 Braamsluiper 39 
12 Bruine.Boszanger 1 
13 Draaihals 3 
14 Dwerggors 2 
15 Fitis 179 
16 Fluiter 1 
17 Geelgors 3 
18 Gekraagde.Roodstaart 60 
19 Goudhaantje 275 
20 Goudplevier 3 
21 Grasmus 51 
22 Graspieper 80 
23 Grauwe.Vliegenvanger 4 
24 Groenlandse.Tapuit 4 

25 Groenling 18 
26 Grote.Bonte.Specht 2 
27 Grote.Gele.Kwikstaart 1 
28 Heggenmus 104 
29 Houtsnip 2 
30 Keep 59 
31 Klapekster 1 
32 Kleine.Barmsijs 4 
33 Kleine.Karekiet 302 
34 Kleine.Vliegenvanger 1 
35 Kneu 8 
36 Koolmees 50 
37 Koperwiek 528 
38 Kramsvogel 36 
39 Merel 1905 
40 Oeverpieper 1 
41 Paapje 14 
42 Pestvogel 1 
43 Pimpelmees 126 
44 Porseleinhoen 1 
45 Putter 3 
46 Rietgors 77 
47 Rietzanger 123 
48 Roodborst 679 
49 Roodborsttapuit 7 

50 Rotgans 1 
51 Siberische.Tjiftjaf 3 
52 Sijs 1 
53 Sperwer 5 
54 Sperwergrasmus 19 
55 Spreeuw 405 
56 Sprinkhaanzanger 12 
57 Staartmees 15 
58 Tapuit 12 
59 Tjiftjaf 178 
60 Tuinfluiter 223 
61 Vink 92 
62 Vuurgoudhaantje 22 
63 Waterhoen 17 
64 Waterral 240 
65 Watersnip 3 
66 Wilde.Eend 1 
67 Winterkoning 139 
68 Witgesterde.Blauwborst 3 
69 Witte.Kwikstaart 2 
70 Zanglijster 476 
71 Zwarte.Mees 1 
72 Zwarte.Roodstaart 2 
73 Zwartkop 1929 

 TOTAAL 8671 
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Figuur 1 Totaal aantal gevangen vogels per dag 2014  (de grijze lijn geeft de gemiddelde dagwaarden 1997-2012 weer). 
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Figuur 2 Vanguren per dag in 2014.  
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Verloop van het vangseizoen 2014 
 
Het vangseizoen 2014 is gemiddeld verlopen. Hoge aantallen vogels zijn pas in de laatste week van oktober gevangen. Opnieuw een aantal 
periodes met slecht (vang) weer. Op 22 oktober stond, door een heel hoog getij, de 3e kroonspolder in zijn geheel onder water. Dit seizoen zijn 
grote aantallen merels opnieuw pas aan het einde van het seizoen gevangen. 
 
 
In de figuren 3 t/m 14 staat, van een selectie van soorten, het doortrekverloop van het seizoen 2014.
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Figuur 3 Dagsommen van Baardmannetje en Blauwborst   
 

 
Figuur 4 Dagsommen van Braamsluiper en Grasmus   



 8 

 

 
Figuur 5 Dagsommen van Goudhaantje en Winterkoning. 
 

 

 
Figuur 6  Dagsommen van Heggenmus en Roodborst.
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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. 
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Figuur 11 Dagsommen van Koperwiek, Zanglijster. 
 

 
Figuur 12 Dagsommen Kramsvogel, Merel. 
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Figuur 13 Dagsommen Fitis, Tjiftjaf. 

 
Figuur 14 Dagsommen Koolmees, Pimpelmees. 
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Datum  start end ringers   
weer Metersnet 
opmerkingen 
17-8-2014 7:00 17:00 Hans van Heiningen  
 regelmatig korte heftige buien 75 meter net  
 eerste vangsdag. Gisteren begonnen met opbouwen. Geluid pas in de middag gereed. 
18-8-2014 9:00 17:30 Hans van Heiningen  
 In de vroege morgen harde wind en felle buien. Vanaf 10:00 uur afnemende wind tot 5/6 125 meter net.  
 Nog in opbouw. Vandaag de laatse netten geplaats. 
19-8-2014 6:30 16:30 Hans van Heiningen  
 in de ochtend onweer op afstand. enkele korte buien. Wind toenemend van 3 naar 5/6 125  

 De relatief warme Vliehorst maakte dat veel buien zich splitsten zodat de dag grotendeel droog is verlopen. Alle netten zijn geplaatst maar omdat ik 
alleen ben beperk open. Morgen zal ik het slagnet gaan installeren 

20-8-2014 8:00 17:00 Hans van Heiningen  
 Harde wind en felle buien in de vroege uren. wind eerst 6 Bft. later afnemend 3/4 Bij aanvang 125 meter,vanaf 11:00 uur 250 meter
 Weinig merkbare trek. 
21-8-2014 6:00 14:00 Hans van Heiningen  
 Rond 12:00 uur buienalarm maar weer werd deze gespleten door de Vliehorst 175 + slagnet bij aanvang, vanaf 09:30 250 meter  
22-8-2014 6:30 14:00 Hans van Heiningen   
 175 bij aanvang + 1 slagnet, vanaf 9:00 uur 250 meter  
23-8-2014 6:00 13:30 Hans van Heiningen  
 Onweersbuien op afstand behalve om 14:00 uur 250 + slagnet  
 Vanaf 13:00 uur nauwelijks nog vogels in de netten. 
24-8-2014 5:45 15:00 Hans van Heiningen  
 Vanaf 10:30 stevige bui 250 = 1 slagnet. Netten dicht van 10:30 tot 12:00   
 Schijnbaar weinig nieuwe aanvoer. 1 x juv. koekoek bij de baan 
25-8-2014 7:00 15:00 Hans van Heiningen  
 Hele dag droog met wind draaiend van NW naar Zo kracht 3 bft.  
 250 + 1 slagnet Enkele buizerds rondvliegend.  
 TMD pimpels allen NIOO. Tuinfluiters lekker vet, tot 23 gr.. 
26-8-2014 5:30 14:00 Hans van Heiningen   
 250 + slagnet 
 Hele dag stralend weer terwijl aan de wal veel neerslag is gevalen. In de middag regelmatig bonte vliegenvangers en gekraagde roodstaarten in de  
 struiken  
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Datum  starttijd eindtijd  ringers   
weer Metersnet 
opmerkingen 
27-8-2014 6:00 15:00 Hans van Heiningen  
 wind later op de dag draaiend naar noord en afnemend tot 2 250 + slagnet  
 Aankomst van verse Kl.karren waarvan enkel met vet 3. Draaihals tussen de netten. Veel uitvliegende mieren 
28-8-2014 6:00 15:00 Hans van Heiningen   
 250 + slagnet  

 1 Kramsvogel bij de baan, draaihals langs het pad.Na overleg blijkt de taigaboomkruiper van eerder deze week toch een gewone boomkruiper te zijn. 
Telling is aangepast 

29-8-2014 5:30 14:00 Hans van Heiningen  
 250 + slagnet  
30-8-2014 6:00 8:00 Hans van Heijningen  
 - 250 meter + 1 slagnet.  
 Nog enkele uurtjes gevangen voordat de overnameploeg arriveert. Door de harde wind zat er ook niet echt veel meer in. 
31-8-2014 6:00 14:30 Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp  
 Droog tot 11:30 u, regenbui van een uur, bewolking van 2/8 naar 8/8 naar 4/8. Wind 2 bft NW naar 4 bft N.  
 1 Heggenmus NVO en 1 pimpel terug van het NIOO-nestkastonderzoek. Lichte trek van boom- en graspieper  
1-9-2014 6:00 14:30 Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp  
 Droog, aanvankelijk dauw, wind NW2 bft naar ZW1 bft, temp min 13,4 en maxim. 21,3 graden.  250 mtr + 1 slagnet.  

 Ritselindex bij opzetten 0. In het hout enige tijd een heel bleke fitis, geel vrijwel ontbrekend, ssp Acredula? 1 fitis op het slag gevangen. Pimpels alle 
drie van het NIOO-nestkastonderzoek. Op fitissen na lijkt het met de zangertjes eventjes gebeurd te  

2-9-2014 6:00 14:45 Henri  Bouwmeester en Hanneke Huiskamp  
 Droog, mistbanken en zware dauw bij aanvang, wind 0-1 bft naar 2 bft vanaf 12 uur, temp minim 3 en max 21 graden. bewolking 0/8 naar 6/8. 250 

meter + 1 slagnet.  
 Iets later op de ochtend duidelijk meer vogels in de struiken, lichte trek van zwaluwen, zowel huis- als boeren-. Vette grasmus van 16,1 gram. Verslag 
vanavond op www.ringersdagboek-henri.blogspot.nl 

3-9-2014 6:00 14:30 Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp  
 Droog, aanvankelijk windstil maar zware dauw en grondmist vanaf 13 uur aantrekkende wind uit oost, temp minim 4 en max 21 graden. bewolking 
0/8. 250 mtr + 1 slagnet.  
AANKOMST ! Het miegelde van de vogels bij het eerste licht, overal getik, zwartkoppen, grasmussen, bonte vliegenvangers, roodborsten, zwaluwen, 
maar ja, geen geluid en zware dauw en grondmist. Goede zichtbare trek van Heggenmus, en boompieper en gele kwik 

4-9-2014 6:00 14:20 Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp  
 Droog, wind 3-4 bft Oost, bewolking 0/8temp minim 14 en max 22 graden celcius 250 mtr + 1 slagnet.  

 Aankomst vanaf 3 ronde, ineens waren er weer vogels in het terrein na magere rondes terwijl er vandaag geen dauw of grondmist optrad. Kleine 
karekiet terug met Stavanger Norway. waarnemingen : 1 purperreiger, 12 blauwe reigers, 2 bru kiek 
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Datum  starttijd eindtijd  ringers   
weer Metersnet 
opmerkingen 
5-9-2014 6:00 17:00 Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp  
 Droog, bewolking gehele dag 8/8. Wind oost 3 naar 1 bft bij krieken, geen dauw. 250 mtr en 1 slagnet en 2 rallenkooien  

 1 luidspreker werkt weer en.... voila ! Veel vogels op t eiland, vooral zwartkop/tuinfluiter/bonte vliegenvanger/tapuit, ook aantallen spreeuw nemen 
snel toe. terugvangsten zwartkop en witgesterde blauwborst met Brussel-ring. Tevens 1 tjiftjaf NVO en 1 ko 

6-9-2014 6:30 13:00 Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp  
 Droog, zwaar bewolkt, het werd eigenlijk inet goed licht... wind 2 bft Noord temp minim 15 en max 19 graden.  
 250 mtr en 1 slagnet en 2 rallenkooien  

 Wederom een zwartkop met Belgische ring. er is veel wegtrek geweest maar weinig aankomst, veel vogels vandaag erg mager.  Sperwergrasmussen 
samen in 1 rondje, weinig zichtbare trek, wel tientallen van Texel binnenkomende grauwe ganzen. De polder wordt dro 

7-9-2014 6:30 15:15 Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp  
 Droog, aanvankelijk zwaar bewolkt met regen op zee, wind WNW 2 naar 4 bft, temp min 15 en max 19 graden. 250 mtr en 1 slagnet en 2 

rallenkooien  
 Wel wegtrek maar amper aanvulling, veel broodmagere vogels, vooral fitis en tuinfluiter. 1 zwartkop NVO Arnhem V7285.. , mezen terugvangsten 1 
eigen retour inmiddels door NIOO gekerstboomd en overigen NVO NIOO. Verslagje vanavond op www.ringersdagboek-hen 

8-9-2014 6:45 13:00 Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp  
 Droog, bewolking 1/8 naar 4/8, wind 3 naar 5 bft N, temp minim 15 en max 19 graden. 250 meter + 1 slagnet. en 2 rallenkooien.  

 Het eiland lijkt leeg. in ieder geval geen nieuwe aankomst. Ook veel spreeuwen vertrokken. Alle drie boompiepers op het slag gevangen, reageerden 
vandaag ineens goed. rietgors terug van enkele jaren geleden. De terugvangst van de zwartkop betreft Belg van 

9-9-2014 6:30 14:00 Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp  
 Bij openzetten kort buitje lichte regen, verder droog, wind 5 bft WNW, temp minim 14 en max 17 graden, bewolking 8/8 naar 7/8.  
 250 mtr en 1 slagnet en 2 rallenkooien  
 Wederom vangen op een vrijwel leeg eiland. Maar met de weersomslag naar een beetje ruiger herfstweer wel mooi de vroegste beflijster voor VRS 

Vlieland ooit.... Boomvalk 1e kj met compleet afgebroken staart in het hout. Verder amper beweging. Verslag later 
10-9-2014 6:45 13:30 Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp  
 Droog, zwaar bewolkt, temp minim 15 en max 17 graden, wind N 4 naar 3 bft. 250 mtr en 1 slagnet en 2 rallenkooien  

 Geen noemenswaardige aantallen zangertjes op het eiland. Wel duidelijk nieuwe bonte vliegenvangers aanwezig. Verslag vanavond op 
www.ringersdagboek-henri.blogspot.nl  

11-9-2014 6:30 14:30 Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp  
 Droog, bewolking hele dag 3/8, wind NO 5 bft, temp minim 15 en max 21 graden.  
 Nieuwe aankomst van tapuiten en gekraagde roodstaarten 
12-9-2014 6:30 12:00 Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp en Leon Kelder.  
 Droog, aanvankleijk wind 0-1 bft maar vanaf 10 uur naar 4 bft NO, temp minim 12 en max 21 graden, bewolking 20%.  
 250 mtr en 1 slagnet en 2 rallenkooien  
 Voor het eerst dit seizoen getik van zanglijsters tijdens openzetten netten. Veel tapuiten op het eiland, goede aankomst van roodstaarten en trek van 

heggenmus, roodborst. Meeste roodborsten waren graatmager. Waterral terug uit 2013. Begin van echte trek  
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Datum  starttijd eindtijd  ringers   
weer Metersnet 
opmerkingen 
15-9-2014 6:30 13:30 Hans van Heiningen   
 250 + slagnet en 2 rallenkoien  
 Ondanks 2 dagen rust hebben de zonnencellen niet opgeladen. Accu meegenomen om thuis op te laden, Morgen hopelijk enig lawaai. 
16-9-2014 6:30 15:00 Hans van heiningen  
 v.m. geheel bewolkt daarna sluierbewolking 175 + 1 slagnet + 2 rallenkooien  

 in de ochtend veel vogels daarom beperkt opengezet. Regelmatig witte kwikken. Ook enkele groepjes barmsijzen. Havik jagend door de polder. 
Controle tjiftjaf nvo 

17-9-2014 6:30 16:00 Hans van Heiningen   
 250(tot 11:30 175 ) , 2 rallenkooien,1 slagnet  
 veel nieuwe aankomst. Zwartkoppen ± 2 gram lichter dan gisteren.Enkele gaaien naar west 
18-9-2014 6:30 16:30 Hans van Heiningen, Arjan de Jong vanaf 13:00  
 250 + 2 rallenkooien + 1 slagnet  
 Ook vandaag veel aankomst van zwartkoppen. Groepen goudplevieren in de gemaaide polder. 1 x jagende smelleken 
19-9-2014 6:30 16:30 Hans van Heiningen, Arjan de Jong, v.a. 11:30 Gerrit Bochem, Andre Taam  
 nevel in de eerste uren, daarna zomers. 250 + 2 rallenkooien + 1 slagnet  
 Regelmatig laagvliegende sijzen, enkele groepjes boerenzwaluwen, Sperwer en bruine kiek t.p. 
20-9-2014 6:30 17:30 G.Bochem en A Taam en tot 10 uur Arjan de Jong en vanaf 13:00 uur Carl Zuhorn  
 ochtend dicht trekkende mist tot 9:00 uur daarna opentrekkend wisselvallig met zon en bewolking 256 meter 1 slag en 2 rallen kooien  
 1 havik overvliegend 1 sperwer  7 gaaien richting Texel 1 nijlgans 1 gr bonte specht in hout  
21-9-2014 6:30 14:00 G.Bochem en A Taam C Zuhorn bewolkt n winderig later zon 256 meter 1 slag en 2 rallen kooien 
 1 buizerd 1bruine kiekendief 4 lepelaars 1 bokje bij het net 1 waterral onder net graspiepers en spreeuwen op het veld  
22-9-2014 6:15 13:00                     G.Bochem en A Taam en Carl Zuhorn 250 + 2 rallenkooien + 1 slagnet  

 sperwer man 2bruine kiekendieven 1 torenvalk 38 lepelaars en bij het sluiten van de netten een krent in de pap een hakker eerste klas tot bloedens 
toe 

23-9-2014 6:15 15:00 G.Bochem en A Taam C Zuhorn rustig weer met zon 256 meter 1 slag en 2 rallen kooien  
 langs de weg een velduil 1 blauwe kiekendief 1 sperwer m in het hout en een sperwer vrouw overvliegend vandaag de 8 ste bruine boszanger van 
Vlieland gevangen en ook de vroegste en 1 ste vangst voor de baan van een goudplevier dus weer een mooie dag 

24-9-2014 6:00 8:00 G.Bochem  C Zuhorn en R.Meyer  
 256 meter 2rallen kooien en 1 slag  

 een groep spreeuwen en een stuk of 20 goudplevieren rond acht uur gestaag regen netten dicht nog wel slag open gehouden tijdens 
werkzaamheden maar niks meer gevangen   

25-9-2014 6:00 14:00 G.Bochem  C Zuhorn en R.Meyer  
 weste wind in kracht toenemend van 5 naar 6  256 meter 2rallen kooien en 1 slag  
 2 sperwer 1 gr jager richting posthuis wad 50 goudplevieren twee groepen gaaien 1 groep lepelaars 
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Datum  starttijd eindtijd  ringers   
weer Metersnet 
opmerkingen 
26-9-2014 6:30 14:00 G.Bochem  C Zuhorn en R.Meyer  
 warme wind kracht 5 tot 6  256 meter 1 slag en 2 rallen kooien 
 1 waterral gehoord 2 bokjes op het veld 1 sperwer man 1 bruine kiekendief groep van 36 goudplevieren  en een nieuwe baansoort een leusistisch 
rotgans 
27-9-2014 6:00 14:31 G.Bochem en  C Zuhorn   
 mooi nazomer weer fris in de ochtend warm op de middag 256 meter 1 slag en 2 rallen kooien  
 1 sperwer vrouw 18 kolganzen van derde naar vierde polder groep 7 goudplevieren een aantal waterrallen gehoord en een grote groep graspiepers 
28-9-2014 6:15 15:00 G.Bochem en  C Zuhorn   
 256 plus rallen kooien en slag  

 1 tjiftjaf met london ring verder wat waterrallen gehoord 1 bruine kiekendief 41 goudplevieren groep spreeuwen  witte kwikstaarten en grote groep 
graspiepers 

29-9-2014 6:00 16:00 G.Bochem en  C Zuhorn   
 mooi rustig weer met zon later dicht trekkend met mist 256 plus rallen kooien en slag  

 2 slechtvalken 1 smelleken 1 bruine kiekendief trek van graspieper vink  in de ochtend 98% zwartkop in de middag wat meer soorten spreeuw had 
gat in zakje groter gemaakt en ontsnapte uit de keet  

30-9-2014 6:15 13:30 G.Bochem en  C Zuhorn   
 wind zw 3 iets toenemend verder bewolkt  256 meter 1 slag en 2 rallen kooien  
 1 blauwe kiekendief 1 sperwer plus minus 40 goudplevieren gr groep spreeuwen en graspiepers op het veld 1 zwartkop met bling bling ring uit belgie 
1-10-2014 6:15 14:30 G.Bochem en  C Zuhorn   
 begon met weinig wind wel fris maar later toenemend tot 4 met mist en later zon 256 meter 1 slag en 2 rallen kooien  

 vanmorgen iets lijster trek, verder stil op een groep spreeuwen en graspiepers na, ook wat vink keep trek. In de rustige uurtjes het slag beter 
geprepareerd. 

2-10-2014 6:15 14:30 G.Bochem en  C Zuhorn   
 mooi rustig weer met zon  256 plus rallen kooien en slag  

 onderweg een houtsnip op de weg, verder weinig trek waarneembaar iets in de eerste uur zanglijster maar ook veel zwartkoppen en dan als beloning 
2 krenten. na de middag de diverse netbanen uitgemaaid. 

3-10-2014 6:15 14:20 G.Bochem en  C Zuhorn   
 mooi rustig weer met zon  256 meter 1 slag en 2 rallen kooien  

 2 bruine kiekendieven grote groep spreeuwen veel leeuweriken op het veld (niet te vangen) en graspiepers een aantal kolganzen kwamen in 
groepjes binnen vanaf de vliehorst 2 aalscholvers en een blauwe reiger richting texel 

4-10-2014 6:15 15:00 G.Bochem en  C Zuhorn   
 lekker weer maar wel meer wind 256 plus rallen kooien en slag  

 door aankomst merel en zanglijster en zwartkop plus minus 80 meter dichtgeschoven en geluid uitgedaan ook i.v.m. excursie vogelwerkgroep t Gooi 
verder nog slechtvalk gezien gr groep graspiepers 8 rotganzen richting texel 



 18 

Datum  starttijd eindtijd  ringers   
weer Metersnet 
opmerkingen 
5-10-2014 6:15 15:30 G.Bochem en  C Zuhorn   
 wind uit nw kracht 4 iets te veel wind op enkele netten 256 meter 1 slag en 2 rallen kooien  

 1 houtsnip ontsnapt op een meter afstand uit het net verder 1 grote zilver reiger foeragerend in de 3de kroonspolder 1 slechtvalk jagend boven de 
polder 1 blauwe reiger richting Texel 9 goudplevieren 1 groep spreeuwen en wat graspiepers en enkele veldleeu 

6-10-2014 6:20 14:30 G.Bochem en  C Zuhorn   
 veel wind die na openen iets aantrok en met vlagen hard was riet net later gesloten 240 meter 2 rallenkooien en 1 slagnet  

 vele groepen ganzen binnenkomend vanaf zee (rot en kol) verder een groep van 40 kieviten vanuit zee 7 toendra rietganzen in de 3de polder en 1 
grote zilverreiger 1 bruine kiekendief juv vandaag geen terug vangsten de geringde winterkoning ontsnapte bij he 

7-10-2014 0:00 0:00 G.Bochem en  C Zuhorn   
 stormachtig aanwakerend van 5 naar 7 bft rond 12:30 regen bui van 10 mm 140 meter 2 rallen kooien en slag  
 1 buizerd en groep goudplevieren 14 stuks verder trek van lijsters waarneembaar bij licht pas netten geopend die luw stonden 
8-10-2014 6:00 13:30 G.Bochem en  C Zuhorn   
 winderrig met 1 buitje tussendoor zuid 5 met uitschieters naar 6 tussendoor ook even 3 204 meter van de 268 meter, slag, 2 rallenkooien  
 1 buizerd, 1 bruine kiekendief, 1 slechtvalk,  22 goudplevieren, 7 gr ganzen, groepje spreeuwen, en wat graspiepers. geen trek, eerste rondes 2 tot 3 

vogels. 10:00 uur kleine opleving daarna weer bijna niets. lengte netten opnieuw ingemeten. 
9-10-2014 6:15 12:30 G.Bochem en  C Zuhorn   
 204 van de 268 meter open, slag, 2 rallenkooien  

 1 buizerd, 1 bruine kiekendief, 2 smelleken, +_ 60 goudplevieren, 1 slechtvalk, en 1 sperwer. Verder geen trek waarneembaar, laatste 2 rondjes geen 
vogel meer in het net! 

10-10-2014 6:16 15:00 G.Bochem en  C Zuhorn   
 winderig maar droog windkracht 5 / 6 met veel zon heerlijk nazomer/herfst weer 250 meter 2 rallen kooien en het slag  

 1 bruine kiekendief, 1 gr zilverreiger, +_ 65 goudplevieren, 1 sperwer, 7 bosmuizen op de looppaden zoeken drogere gedeelte op, 1 jonge bruine rat 
in net, 1 bosmuis gevangen in vinkershut.tussen de rondes door nog wat laatste verbeteringen gedaan.  

11-10-2014 6:30 10:15 G.Bochem en  C Zuhorn   
 mooi rustig weer weinig zon en weinig wind 232 meter met slag en rallen kooien  

 1 bruine kiekendief, trek van lijsters, rotganzen, toendrarietganzen, kolganzen,  veldleeuwerik en graspiepers. tot 10:15 geringd daarna alles 
dichtgeschoven moest de boot van 12:00 uur halen, opvolging komt met de boot waar ik mee weg ga.  

12-10-2014 6:15 18:45 Mark Collier, Erik Kleyheeg, Sjoerd Dirksen, Jonne Kleyheeg-Hartman 
 250 + 2x rallenkooi + slagnet  
13-10-2014 8:00 19:15 Mark Collier, Erik Kleyheeg, Sjoerd Dirksen, Jonne Kleyheeg-Hartman  
 Wind neemt af na bui om 10:30 220 + slagnet + 2x rallenkoi netten tussen 10:30-11:30 dicht 
14-10-2014 6:30 16:30 Mark Collier, Erik Kleyheeg, Sjoerd Dirksen, Jonne Kleyheeg-Hartman  
 lange bui begin middag 250 + slagnet + 2x rallenkooi Tussen 13:30 en 15:30 dicht door regen. 
15-10-2014 6:45 19:00 Mark Collier, Erik Kleyheeg, Sjoerd Dirksen, Jonne Kleyheeg-Hartman  
 250 + slagnet + 2x rallenkooi  
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Datum  starttijd eindtijd  ringers   
weer Metersnet 
opmerkingen 
16-10-2014 6:45 18:00 Mark Collier, Erik Kleyheeg, Jonne Kleyheeg-Hartman  
 250 + slagnet + 2x rallenkooi netten dicht 10:30-14:00 door regen 
17-10-2014 6:45 19:00 Mark Collier, Erik Kleyheeg, Jonne Kleyheeg-Hartman, Sjoerd Dirksen  
 250 + slagnet + 2x rallenkooi Netten 14:00 - 17:00 dicht 
18-10-2014 7:00 19:30 Frank Majoor, Bram Ubels, Jeroen Nagtegaal, Erik van Winden  
 sluierbewolking 250 m mistnet, 1 slagnet & 2 rallen kooien  
19-10-2014 7:00 19:30 Frank Majoor, Bram Ubels, Jeroen Nagtegaal, Erik van Winden  
 buien tot 12u 250 m mistnet, 1 slagnet & 2 rallen kooien deel van de netten van 10-12 dicht i.v.m. regen 
20-10-2014 7:00 17:30 Frank Majoor, Bram Ubels, Jeroen Nagtegaal, Erik van Winden  
 250 m mistnet, 1 slagnet & 2 rallen kooien Weinig vogels op t eiland. Eerder gestopt wegens regen 
21-10-2014 7:00 11:45 Frank Majoor, Bram Ubels, Jeroen Nagtegaal, Erik van Winden  
 250 m mistnet, 1 slagnet & 2 rallen kooien  

 na 2 lichte regen buien kwamen de echte buien... en geen vogels. Dus netten vroeg gesloten. Na de regen van 15-16 uur nog even een paar netten 
opengeschoven maar eiland geheel vogel-leeg. 

22-10-2014 7:00 19:30 Frank Majoor, Bram Ubels, Jeroen Nagtegaal, Erik van Winden  
 zeer veel wind, netten deels gesloten gelaten 200 m mistnet, 1 slagnet & 2 rallen kooien  

 Zeer stil qua zangvogels. Polder vol met zeewater door storm. Waarnemingen: Grote Jager, Middelste Jager (3), Dwergmeeuw 10 en Grote 
Zilverreiger 

23-10-2014 7:00 19:30 Frank Majoor, Erik van Winden, Peter van Horssen  
 250 m mistnet, 1 slagnet & 2 rallen kooien  
 1e kramsvogel van het seizoen. Robotap van 20 okt 
24-10-2014 7:00 19:00 Frank Majoor, Erik van Winden, Peter van Horssen & Maja Roodbergen  
 Saaie druilerige dag 250 m mistnet, 1 slagnet & 2 rallen kooien Netten twee maal (totaal 2 uur) dicht wegens regen.  
 Watersnip met staartkenmerken van Amerikaanse Watersnip... 
25-10-2014 7:00 19:00 Frank Majoor, Erik van Winden, Peter van Horssen & Maja Roodbergen  
 Mooie maar saaie dag... 250 m mistnet, 1 slagnet & 2 rallen kooien  
 Waarnemingen: Ringmus 2, Houtsnip 1 
26-10-2014 6:30 18:00 Frank Majoor (tot 09 uur), Henri Bouwmeester, Holmer Vonk, Marc van der Aa, Berry Striekwold.  
 Droog, bewolking 7/8 -> 5/8 ->8/8, wind ZZW 5-6 bft. Temp minim 13 en max 16 graden. 259 mtr + 1 slagnet en 2 inloopkooien.  
 Goede aankomst en flinke doortrek, vooral spreeuw en vink gingen onverdroten laag over de vegetatie door.  

 1 merel NVO Arnhem.  Koolmees terug = lokale NIOO-onderzoeksvogel. Verdere waarnemingen : regelmatig sperwers, ijsgors, geelgors in het hout, 
gaai. 
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Datum  starttijd eindtijd  ringers   
weer Metersnet 
opmerkingen 
27-10-2014 6:30 18:15 Henri Bouwmeester, Holmer Vonk, Berry Striekwold en Marc v.d. Aa.  
 Droog, wind 5 bft ZW -> 4 bft Z , bewolking 8/8 -> 4/8 , temp minim 12 en max 16,5 graden. 259 mtr + 1 slagnet en 2 inloopkooien.  

 goede aantallen roodborsten op het eiland maar niet op de baan, merels vrijwel door en geen nieuwe aankomst. Totaal ander gedrag spreeuwen, 
amper trekkend maar volop ter plaatse. Ineens spreeuwen op de baan : om 17.15 uur 81 vogels op de lijst, om 17:30 u 

28-10-2014 6:30 18:30 Henri Bouwmeester, Holmer Vonk, Berry Striekwold en Marc v.d. Aa.  
 KOUD ! Droog, doorstaande wind Z-4 bft, vanaf 9 uur ineens dikke zeemist tot 15 uur. Temp minim. 9 (avond) en 13 (ochtend en overdag)  
 259 mtr + 1 slagnet en 2 inloopkooien.  

 Ritselindex 100/100. Veel ingevallen waterrallen en spreeuwen. Erg veel binnenkomende merels tot enige tijd na opkomst dikke zeemist.  1 Spreeuw 
terug = GDANSK Polen. Pimpel terug = NIOO-vogel met kleurringen. Tevens verslag later vanavond op www.ringersd 

29-10-2014 6:30 18:45 Henri Bouwmeester, Holmer Vonk, Berry Striekwold en Marc v.d. Aa.  
 Van donker tot circa 9 uur lichte miezermotregen, daarna bewolking 8/8 tot 15 uur. wind van ZW-4 naar N-2 bft. 259 mtr + 1 slagnet en 2 

inloopkooien.  
 Ritselindex opnieuw 100/100, wederom hoofdzakelijk spreeuw en waterral. Stevige aankomst vanaf eerste daglicht en na de middag van hoog 
binnenkomende koperwieken en de eerste groepen kramsvogels van het seizoen. Merel vrouw gevangen met LONDON-ring. groen 

30-10-2014 5:00 18:00 Henri Bouwmeester, Holmer Vonk, Berry Striekwold en Marc v.d. Aa  
 Van donker tot circa 9 uur lichte miezermotregen, daarna bewolking 8/8 tot 15 uur. wind van ZW-4 naar N-2 bft. 259 mtr + 1 slagnet en 2 inloopkooien

 Tot in het begin van de middag af en toe aankomst van groepen koperwieken, merels en kramsvogels. Stavanger zwartkop in lichtelijk afgevlogen 
toestand. Dagrecord waterhoen verdubbeld. Koperwieken overwegend adult. Goudhanen in sterk variÃ«rende conditie.  

31-10-2014 7:00 18:15 Henri Bouwmeester, Holmer Vonk, Berry Striekwold en Marc v.d. Aa.  
 Droog, bewolking 8/8 -> 4/8, temp minim. 15 en max 18 graden, wind Z-4 -> Z-2 bft. 259 mtr + 1 slagnet en 2 inloopkooien. Weinig nieuwe 

aankomst, eigenlijk wrakkendag met veel vogels in slechte conditie. In de ochtend koolmees in het hout met afwijkende roep. Eind van de middag 
ineens gemengde groep mezen op de baan, vooral eigen staartmezen maar ook koolmezen en pimpels. Ko 

1-11-2014 7:15 18:15 Henri Bouwmeester, Holmer Vonk, Berry Striekwold (tot 09:30 uur) Peter van Zwol (na 13:30 uur) en Marc v.d. Aa.
 Droog, wind 3 bft Z, bewolking 6/8 -> 4/8 temp minim 13 en max 19 graden, wat een zomerdag... 259 mtr + 1 slagnet en 2 inloopkooien.  

 Weer een korte maar flinke aankomst van vooral merels en roodborsten.  En opnieuw doortrek van groepen 200-300 spreeuwen. Wel weer rallen in 
het terrein maar de kooien beginnen droger te staan. Slechtvalk en sperwer-vrouw actief in de polder. 3 eksters te 

2-11-2014 6:30 15:00 Henri Bouwmeester, Holmer Vonk, Peter van Zwol en Marc v.d. Aa.  
 Droog, bewolking gehele dag 8/8, temp minim 12,2 & max 16 graden, wind Z-4 naar ZW-7 met uithalers naar 8 bft. 259 mtr + 1 slagnet en 2 

inloopkooien. Voor de 1e ronde stevige aankomst merel maar meteen weer door naar Z. Na 1e ronde bijna volledige rust, maar een uur later ineens 
allerlei binnenvallende vogels na nadering bui op zee. Zeer late fitis erg vaal, mogelijk ssp Acredula? Waterral op het slag  

4-11-2014 7:15 14:00 Henri Bouwmeester, Holmer Vonk, Marc van der Aa en Peter van Zwol.  
 Droog, alleen om 13 uur klein buitje, wind 3 bft ZW, bewolking 7/8 -> 6/8 -> 7/8. Temp minim 8,5 en max 13,5 graden. 259 mtr + 1 slagnet + 2 

inloopkooien. Duimendraai en neuspeuterdag oftewel na ene dag uitval ringen op een vrijwel leeggestroomd eiland. Toch nog een europese kanarie in 
de struiken naast de ringhut gezien.... maar vangen ho maar. Verdere waarneming : 2 boerenzwaluwen in ochtendschemering.  
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Datum  starttijd eindtijd  ringers   
weer Metersnet 
opmerkingen 
5-11-2014 7:00 18:00 Henri Bouwmeester, Holmer Vonk, Peter van Zwol en Marc v.d. Aa.  
 Droog, hele dag in wisselende dichtheden mist, temp minim 6,5 en max 11 graden, wind 1-2 bft ZO -> Z 259 mtr + 1 slagnet en 2 inloopkooien.

 Ritselindex 100/100, vooral merels. Wederom aankomst touch and go, vooral binnenvallende merels en koperwieken meteen door. Merel 
gecontroleerd met Helgoland-ring. Weer een fitis, nu een 'gewone'. En wat te zeggen van een sperwergrasmus in November...  

6-11-2014 6:45 18:00 Henri Bouwmeester, Holmer Vonk, Peter van Zwol en Marc v.d. Aa.  
 Droog, bewolking 6/8 -> 4/8 -> 7/8 , temp min 5 en max 11 graden, wind ZO 3 -> 5 bft. 259 mtr + 1 slagnet en 2 inloopkooien.  
 Wederom touch and go, binnenvallende merels even met lange nek in het hout en foetsie....  1 baardman-man NVO + 1 heggenmus NVO.Verslag 

later op www.ringersdagboek-henri.blogspot.nl 
7-11-2014 6:45 10:00 Henri Bouwmeester, Holmer Vonk, Peter van Zwol en Marc v.d. Aa.  
 259 mtr + 1 slagnet en 2 inloopkooien.  
12-11-2014 7:00 18:00 Frank Majoor & Floris Molenbeek  
 Rustig weer, enklel licht buitje 259 mtr + 1 slagnet en 2 inloopkooien.  
 Wilde Eend nieuwe baansoort. Weinig zichtbare trek. 
13-11-2014 7:00 18:00 Frank Majoor, Floris Molenbeek, Maja Roodbergen en AJ Haarsma  
 Rustig en zonnig weer 259 mtr + 1 slagnet en 2 inloopkooien. Watersnip met ring van elders in NL.  
 Winterkoning eigen terug vangst 1 uit 2012 en 1 uit 2013. Waarnemingen: Pestvogel 1, Geelgors 1 en Kneu 10 
14-11-2014 7:00 18:00 Frank Majoor, Maja Roodbergen, Stef Waasdorp, Joana Frazao  
 bewolkt en winderig 259 mtr + 1 slagnet en 2 inloopkooien.  
 Waarnemingen: Blauwe Kiek 3 vrouw(kleed), Putter 1 
15-11-2014 7:00 18:00 Frank Majoor, Maja Roodbergen, Stef Waasdorp, Joana Frazao  
 's morgens lichte regen 259 mtr + 1 slagnet en 2 inloopkooien.  
 Waarnemingen: Havik vrouw, Geelgors 1 
16-11-2014 7:00 17:30 Frank Majoor, Stef Waasdorp & Joana Frazao  
 hele dag lichte regen en vrijwel windstil 259 mtr + 1 slagnet en 2 inloopkooien.  

 Waarnemingen: Houtsnip 2, meer lijsters dan afgelopen dagen. Handvangst waterhoen bij De Zwaluw (zat 's morgens in het donker onder de 
picknick tafel). 
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 Bezoekersaantallen 
 
Wekelijks worden (minimaal) drie excursies gegeven voor belangstellenden die de ringbaan willen bezoeken.  
In 2014 zijn er in totaal 346 excursie gasten op de ringbaan ontvangen. 

 
 

Figuur 15 dagsom bezoekers 2014 


