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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 2015. 
  
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 6 ringers: 

 Gerrit Bochem  
 Henri Bouwmeester 
 Frank Majoor  
 Mark Collier 
 Holmer Vonk 
 Peter van Horssen 
 Erik Kleyheeg 
 Stef Waasdorp 

 
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 2015.  In het seizoen 2015 grote aantallen goudhanen gevangen.  Smelleken en Siberische braamsluiper zijn 
als nieuwe soort op de baan gevangen. 
 
Tabel 1. Ringaantallen Ringgroep Derde KP Vlieland 2015. 

 Soort Som 
1 Baardman 19 
2 Beflijster 18 
3 Bladkoning 50 
4 Blauwborst spec. 35 
5 Boerenzwaluw 2 
6 Bokje 11 
7 Bonte Vliegenvanger 45 
8 Boomkruiper 1 
9 Boompieper 11 

10 Bosrietzanger 4 
11 Braamsluiper 90 
12 Cettis Zanger 1 
13 Draaihals 6 
14 Dwerggors 1 
15 Ekster 1 
16 Fitis 455 
17 Fluiter 2 
18 Frater 1 
19 Geelgors 1 
20 Gekraagde Roodstaart 25 
21 Gele Kwikstaart 2 
22 Goudhaan 1894 
23 Grasmus 86 
24 Graspieper 58 
25 Grauwe Vliegenvanger 2 
26 Groenling 32 

27 Grote Bonte specht 5 
28 Grote Gele Kwikstaart 2 
29 Grote Lijster 2 
30 Heggenmus 190 
31 Houtsnip 12 
32 IJsvogel 5 
33 Keep 252 
34 Kleine Barmsijs 7 
35 Kleine Karekiet 294 
36 Kneu 19 
37 Koolmees 65 
38 Koperwiek 962 
39 Kramsvogel 189 
40 Merel 2315 
41 Nachtegaal 2 
42 Oeverpieper 3 
43 Paapje 19 
44 Pallas' Boszanger 1 
45 Pimpelmees 105 
46 Putter 5 
47 Ransuil 2 
48 Rietgors 77 
49 Rietzanger 167 
50 Roodborst 1453 
51 Roodborsttapuit 4 
52 Scandinavische Tjiftjaf 1 
53 Sijs 2 

54 Smelleken 1 
55 Sperwer 2 
56 Sperwergrasmus 18 
57 Spotvogel 1 
58 Spreeuw 415 
59 Sprinkhaanzanger 31 
60 Staartmees 54 
61 Taigaboomkruiper 2 
62 Tapuit 4 
63 Tjiftjaf 376 
64 Tuinfluiter 266 
65 Velduil 1 
66 Vink 99 
67 Vuurgoudhaan 52 
68 Waterhoen 4 
69 Waterral 87 
70 Watersnip 5 
71 Winterkoning 173 
72 Witgesterde Blauwborst 4 
73 Witkopstaartmees 15 
74 Witte Kwikstaart 8 
75 Zanglijster 544 
76 Zilvermeeuw 1 
77 Zwarte Mees 12 
78 Zwarte Roodstaart 1 
79 Zwartkop 1393 
 totaal 12582 



 4 

Figuur 1 Totaal aantal gevangen vogels per dag 2015  (de grijze lijn geeft de gemiddelde dagwaarden 1997-2012 weer). 
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Figuur 2 Vanguren per dag in 2015.  
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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 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.
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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. 



 
Figuur 11 Dagsommen van Koperwiek, Zanglijster         Figuur 12 Dagsommen van 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 opmerkingen 

16-8-2015 5:30 16:00 Karin Verspui, Petervan 
Horssen 

 Eerste vangdag van dit seizoen, nog zonder slagnet  en rallenkooien. Weinig 
zichtbare trek. 

18-8-2015 6:30 17:00 Karin Verspui &Peter van  
Horssen 

 Weinig zichtbare trek wat boerenzwaluw en boompiepers overvliegend. Rond 
14 uur kortstondig een ROODKOPKLAUWIER rond de netten. Was binnen 2 
minuten weer verdwenen, helaas ..... 

19-8-2015 5:30 15:00 Karin Verspui & Peter van 
Horssen 

Klein beetje motregen 
tussen 7 en 8 

Weinig trek, wat vinken en kneuen en 2 kramsvogel. Grote bonte specht in 
hout.  

20-8-2015 5:30 14:00 Karin Verspui & Peter van 
Horssen 

Wind eerst Z2, later ZO 4  

21-8-2015 5:30 15:00 Karin Verspui & Peter van 
Horssen 

Weinig wind (= dazen), 
onbewolkt (= dazen) vanaf 
12uur weer bewolkt (iets 
minder dazen ðŸ˜Š) 

Zichtbare trek van gier, boeren en huis zwaluwen, piepers. Grote bonte specht 
in hout,bonte vlieg op slag. Houtsnip broodmager en vol luisvliegen. 

22-8-2015 5:30 16:00 Karin Verspui & Peter van 
Horssen 

 2 grote bonte specht, paapje, bonte vlieg in hout. Zichtbare trek van 
gierzwaluw, graspieper, kneu. Kleine jager door de polder meeuwen pestend, 
roodpootvalk laag en snel over 4ekp richting west. Tuinfluiter eigen TMD en 
winterkoning eigen TMD (allebei vorig jaar september geringd). 

23-8-2015 5:30 22:00 Stef Waasdorp & Henri 
Zomer 

Veel wind, veel zon Juv Wespendief naar Zuidoost 

24-8-2015 5:45 21:30 Stef Waasdorp, Japke van 
Belle & Henri Zomer 

Om 17:00 naderende 
onweersbuien vanuit 
zuidwesten, zonnig van 
13:00-16:00 

In de tijd rond de buien 30%  van de vogels gevangen van vandaag 

25-8-2015 6:15 20:00 Stef Waasdorp, Japke van 
Belle & Henri Zomer 

Veel wind, vanaf 19:00 
regen en gesloten 

Draaihals tp 

26-8-2015 6:00 19:00 Stef Waasdorp, Japke van 
Belle & Henri Zomer 

Vanaf 19:00 dicht vanwege zware onweersbuien 

27-8-2015 5:30 21:30 Stef Waasdorp, Japke van 
Belle en Henri Zomer 

  

28-8-2015 5:45 21:30 Stef Waasdorp & Henri 
Zomer 

  

29-8-2015 6:00 21:00 Stef Waasdorp & Henri 
Zomer 

Wind afzwakkend naar 1 
Bft 

 

30-8-2015 3:00 21:00 Stef Waasdorp & Henri 
Zomer 

  

31-8-2015 6:00 16:00 Stef Waasdorp & Henri 
Zomer 

Neerslag tussen 4h en 6h, 
8 en 10h en na 16 uur 

Netten dicht tussen 8 en 10:30 vanwege regen.Bosrietzanger Stavanger! 
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noodweer 
1-9-2015 6:00 13:00 Stef Waasdorp & Henri 

Zomer 
  

5-9-2015 18:00 21:00 Henri Bouwmeester Af en toe kort buitje, wind 
NW-7 bft, temp. 11 graden. 

Into the great wet open... Bij aankomst zat er een kolibrievlinder achter de 
luiken van de ringhut. Paar netten in de luwte opengezet tijdens onderhoud op 
de baan, veel braamtakken losgewaaid. Amper vogels aanwezig in het terrein. 
Waarn. 1 bruine kiek, 1 buizerd, 2 houtduif, dawast.... 

6-9-2015 5:45 13:00 Henri Bouwmeester Af en toe licht buitje, wind 
NW-7 naar NW-5 vanaf 11 
uur, temp minim 11 en max 
13 graden. Bewolking 8/8 -
> 2/8 -> 8/8. 

Into the great wet open.... Nog steeds te veel wind, maar vandaag minder 
neerslag. Iets beweging van boer- en huiszwaluw en een enkele boompieper. 
Waarn. sperwer richting Texel, biddende buizerd boven de dijk en bruine kiek 
boven de netopstelling. Sperwergrasmus is eigen terug van 31-8-15. Verslag 
vanavond op www.ringersdagboek-henri.blogspot.nl 

7-9-2015 6:00 15:00 Henri Bouwmeester. Af en toe heel licht buitje, 
wind 5 bft NNW, bewolking 
van 7/8 naar 5/8 naar 7/8. 

De zwaarste pit is uit de wind, maar toch nog 5 bft. Vanaf 11 uur ineens 
duidelijk meer braamsluipers en grasmussen in het terrein. Opmerkelijk om op 
je derde vangdag zwartkop als nieuwe weeksoort te vangen... 1 ex NVO 
Arnhem.  2 heel bleke fitissen vandaag. Verslag later op www.ringersdagboek-
henri.blogspot.nl  

8-9-2015 6:15 15:00 Henri Bouwmeester, Peter 
van Zwol. 

Eerste uren regelmatig 
lichte miezer, ZILT ! 
bewolking hele periode 
100%, wind N-3 bft, temp 
minim 11 en max 15 
graden. 

Hooggespannen verwachtingen, lage resultaten. Kortom, een goede nacht voor 
vertrek geweest, maar een nog betere nacht voor doorvliegen... Met voor Peter 
2 nieuwe handsoorten op 1 dag zit het eerste gebak achter de kiezen. Adulte 
witgesterde blauwborst met oude Brussel-ring. slechts 1 van de 4 koolmezen 
was een NIOO-vogel.... verslag vanavond op www.ringersdagboek-
henri.blogspot.nl 

9-9-2015 6:15 14:30 Henri Bouwmeester, Peter 
van Zwol en Enrique Rubio 
(bringing in Spanish 
knowledge). 

Wow, helemaal windstil, 
bewolking 0/8, maar 1e uur 
dikke deken grondmist, 
temp minim 9 en max 16 
graden. 

Jammervan de vette grondmist. Bijzonder genoten van de prachtige windstille 
ochtend maar de vogels kwamen niet echt los. IJsvogel 9e in ons bestaan, 
voorlaatste was alweer in 2008. Fitis, bonte vliegen, compleet afwezig, 
zichtbare trek van watersnip, stelten en graspieper. Af en toe sperwer, 
torenvalk, buizerd. Verslag vanavond op www.ringersdagboek-henri.blogspot.nl 

10-9-2015 6:00 16:45 Henri Bouwmeester en Peter 
van Zwol en Enrique Rubio 
(tot 10:45 uur). 

Droog, aanvankelijk windstil 
maar vanaf 9 uur naar Oost 
3-5 bft. Temp minim 11 en 
mx 16 graden. 

Tijdens het openschuiven van de netten om 05 uur brak hier de oorlog uit. De 
gehele opstelling stond in het oranje licht, er werd zwaar geschoten en alle 
vogels gingen de lucht in :-( Er bleek naast de baan geoefend te worden door 
het korps commando's.... Vangsten kwamen dus pas laat op gang. Verslag 
later op www.ringersdagboek-henri.blogspot.nl 

11-9-2015 6:00 16:15  Droog, wind 3 bft OZO naar 4 bft OZO  
12-9-2015 6:00 14:00  Wind 4-5 bft ZW -> Z   
13-9-2015 6:00 16:00 Henri Bouwmeester en Peter 

van Zwol 
Droog, wind Z 0-1 bft naar 
3 bft. Bewolking 8/8 naar 
4/8 naar 8/8, temp minim 

Hoogstens lichte aankomst, wel redelijk wat beweging van piepers, maar of dat 
trek was.... Wel overduidelijk voor het eerst aankomst van meerdere 
heggenmussen. Smelleken passeert de ringhut laag over de opstelling. Verder 
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13 en max 18 graden. enkele buizerds, enkele sperwers, o.a. wolk spreeuwen de stuipen op het lijf 
jagend hetgeen in de vangst van 5 spreeuwen resulteerde. Verslag later op 
www.ringersdagboek-henri.blogspot.nl 

14-9-2015 0:00 0:00 Henri Bouwmeester solo. Aanvan 5 bft ZZW, met 
enige regelmaat lichte 
regen, daarna wind naar 6-
7 bft. 

Toch even de luwe netten opengezet en werkzaamheden op de baan gedaan. 
Dat het niet veel werd met vangen zat er wel in..... Verslag op 
www.ringersdagboek-henri.blogspot.nl 

15-9-2015 18:00 21:00 Henri Bouwmeester Droog, wind 6 bft Z. Een paar netten in de luwe stukken van de baan opengeschoven. Heb het in 
ieder geval geprobeerd.... 

16-9-2015 6:30 12:30 Henri Bouwmeester Lichte bui vanaf 7 uur, 
daarna perioden met 
motregen, temp minim 12 
en max 14 graden, wind ZO 
3-4 bft. 

Veel minder wind dan verwacht, viel zo goed als weg bij buien. De polder is 
vandaag gemaaid. Circa 600 kokmeeuwen, evenveel spreeuwen, circa 50 
groenpootruiters, ca 20 tureluurs en meerdere watersnippen doen zich tegoed 
aan wat vrijgemaaid is. Waarneming : 3 x buizerd, 1 x sperwer-vrouw. 2 x 
bruine kiek. Verslag later op www.ringersdagboek-henri.blogspot.nl 

17-9-2015 7:30 15:00 Henri Bouwmeester Bij aanvang nog laatste 
regenbuitje, daarna droog. 
Wind 4 bft W, vanaf 14 uur 
naar 6 bft. 

Iets later begonnen wegens regen , daarna hele dag droog. Wederom geen 
aankomst, of het moeten die honderden graspiepers zijn waar het eiland nu 
ineens vol mee zit. Spreeuwen vooral met duizenden foeragerend op de 
gemaaide polder. . Vangsten daarvan volledig toe te schrijven aan rondjagende 
sperwer-vrouw die 2 x ontsnapte. IJsvogel is terugvangst van vorige week  
Verslag later op www.ringersdagboek-henri.blogspot.nl 

18-9-2015 6:15 13:00 Henri Bouwmeester, vanaf 12 
uur Gerrit Bochem en 
AndrÃ© Taam 

Bij eerste ronde stevige bui 
uit rand van onweer boven 
Noordzee, daarna korte 
buitjes tot 10 uur, bewolking 
8/8 -> 6/8. 

Geen aankomst, hoogstens van graspieper en spreeuw. Verslag zie tevens 
www.ringersdagboek-henri.blogspot.nl 

18-9-2015 13:00 16:30 Gerrit Bochem Andre Taam   
19-9-2015 6:29 16:00 G.Bochem en A.Taam  weinig trek waarneembaar 
20-9-2015 6:29 15:00 G.Bochem en A Taam mooi weer iets winderig groep spreeuwen 1 buizerd 1 kiekendief 6 witte kwikken diverse graspiepers 1 

tapuit in hout tijdens excursie 
21-9-2015 6:29 16:00 G.Bochem en A.Taam 

C.Zuhorn  
begon windstil in de middag 
toenemend naar kracht 5 

2 buizerden 2 torenvalken 1 bruine kiekendief 1 sperwer 6 bokjes 8 
boerenzwaluwen 7 witte kwikken groepje putters  1 blauwe reiger  

22-9-2015 7:00 15:00 G.Bochem en A.Taam 
C.Zuhorn R.meijer 

na regenachtige nacht 14 
mm mooi rustig weer later 
iets aantrekkend 

1 smelleken jagend over de polder verder 4 snippen 2 bokjes 6 wittekwikken  
zeer rustig weinig trek waarneembaar ook geen vogels in de lucht bij het vallen 
van de 500 ponders op het wad 

23-9-2015 7:00 16:00 G.Bochem en C.Zuhorn 
R.meijer 

begon wind stil met wat 
lichte mist flarden  later iets 
meer wind en zon om 16:00 
lichte regen 

op pad bij hut houtsnip opvliegend 1 sperwer vrouw 1 bruine kiekendiefwat 
graspiepers verder weinig trek waarneembaar aan het eind van de middag nog 
13 lepelaars richting Texel  
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24-9-2015 8:00 12:00 G.Bochem en R.Meijer regen voor de start  en na 
9:00 motregen overgaand 
naar regen en later 
afwisellend droog en buien 

onderweg 3 konijnen 1 zwaluw 1 waterral 1 buizerd  

25-9-2015 0:00 0:00 G.Bochem en C.Zuhorn 
R.Meyer 

mooi rustig weer later 
toenemend naar 4 tot 5  

1 smelleken groep kneu wat witte kwikken op het gras en graspiepers 1 bruine 
kiekendief en 1 sperwer verder weinig trek waarneembaar rallen aan wezig 
maar niet in grote hoeveelheid 

26-9-2015 6:30 14:15 G.Bochem en C.Zuhorn  mooi rustig weer later 
toenemend naar 2 

steppe kiekendief in de polder ging achter een paar graspepers aan 

27-9-2015 6:30 15:15 G.Bochem en C.Zuhorn  mooi rustig weer later 
toenemend naar 2 

1 bokje 2 watersnippen vandaag een bladkoning dag 6 stuks een roodborst 
tapuit en vlak bij zat de kleine klapekster oeverpieper eerst in het hout maar 
niet kunnen vangen op het slag later hing hij in een mist net 

28-9-2015 6:30 15:30 G.Bochem en C.Zuhorn  mooi rustig weer no 2 iets 
toenemend naar 3 tot 4   

1 slechtvalk 1 blauwe kiekendief 2 buizerden 1 bruine kiekendief  2 
boerenzwaluw 2 bokjes 3 tapuit  wat hoorbare lijster trek en roodborst in vroege 
ochtend verder geen trek waarneembaar waarschijnlijk hoog over vliegend wel 
opvallend veel bladkoning nieuw dag record 1 waterral niet van ons 1 
heggenmus niet van ons 

29-9-2015 6:15 15:15 G.Bochem en C.Zuhorn  begonnen met no 1 
draaiend naar o toenemend 
naar 3 tot 4 

1 smelleken 1 man sperwer  in ochtend iets trek zanglijster merel zwartkop en 
roodborst bij het openen vloog nog een uil uit de struiken niet herkent welke 

30-9-2015 6:30 15:00 G.Bochem en C.Zuhorn  mooi rustig weer met mooie 
zonsopgang en draaiende 
wind naar oost en 
toenemend 4 tot 5  

in ochtend bij openen iets lijster trek waarneembaar later viel het stil 

1-10-2015 6:30 13:15 G.Bochem en C.Zuhorn  rustige start windkracht 2 
ono in de middag 
toenemend naar 0 4 

1 vrouw blauwe kiekendief 2 buizerds 1 slechtvalk 1 sperwer 1 blauwe reiger 
groepje watersnippen 7 st en een groepje 12 stuks groep krakeenden  en wat 
wintertalingen in vroege ochtend na eerste ronde wat vogels boven de dijk later 
niks waarneembaar 12:00 viel het stil 

2-10-2015 6:30 15:00 G.Bochem en C.Zuhorn  begon mistig en oud later 
opklaring en zon 

1 slechtvalk 1 smelleken 1buizerd 1 blauwe kiekendief 1 gr gele kwikstaart 1 
sperwer 25 talingen 20 talingen en 10 krakeenden verder in de ochtend wat 
beweging maar geen zichtbare trek wel veel door de struiken  

3-10-2015 6:30 15:00 G.Bochem en C.Zuhorn en 
hulp gekregen van K.vd Berg 

rustig weer zwarte mezen in het hout 1 smelleken 1 sperwer 1 bruine kiekendief 6 
kolganzen geen zichtbare trek maar opeen handen vol aan goudhanen dus 
maar even geluid uit en netten dicht tot de hoofdmoot was weggeringd 
geholpen door Klaas 

4-10-2015 6:30 15:45 G.Bochem en C.Zuhorn  mooi rustig weer aan het 
einde van de middag trok 
het dicht 

enkele groepen spreeuwen 1 slechtvalk 2 sperwers 3 bokjes groep kneuen  

5-10-2015 6:30 15:45 G.Bochem en C.Zuhorn  begon mistig en koud later vandaag onze 40 ste bladkoning geringd verder 1 slechtvalk 1 torenvalk 1 havik 
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opklaring en weinig zon 
wind toenemend naar 4/5  

2 buizerds 12 pijlstaarten 2 bokjes 1 watersnip 1 grote gele kwikstaart in vroege 
ochtend wat zichtbare lijstertrek later ook wat klein spul 

6-10-2015 8:00 15:20 G.Bochem en C.Zuhorn  begon met regen daarna 
droog maar bewolkt  

bladkoning in hout 1 blauwe kiekendief 1 bruine kiekendief  3 sperwers 2 
bokjes  wat lijster trek uit zee wat meer waarneembare trek  

7-10-2015 6:45 13:30 G.Bochem en C.Zuhorn  begon rustig later 
toenemende wind tot kracht 
5 met windstoten in bui  

1blauwe kiekendief 1bruine kiekendief 2 buizerds 1 blauwe reiger groep 
spreeuwen 3 witte kwikstaarten wat graspiepers wat trek van lijsters maar 
verder weinig trek te zien 

8-10-2015 7:00 15:00 G.Bochem en C.Zuhorn  droog bewolkt en winderig 1 smelleken 3 bokjes 2 witte kwikstaarten wat graspieper trek 1 gr bonte specht 
9-10-2015 6:39 15:00 G.Bochem en C.Zuhorn  mooie rustige dag als 

afsluiting   
1 slechtvalk 1 buizerd 8 baardmannen 1 wintertaling 1 snip 1 bokje wel genoeg 
gevangen maar nagenoeg geen trek waarneembaar ook weinig roofvogels 
meeste gingen op 7000 voet hoogte over in drie weken toch 43 bladkoning 
kunnen vangen plus nog een paar eigen terug meldingen staat in schril contrast 
met maar 24 heggenmussen grote bonte specht in hout 

10-10-2015 6:30 19:30 Erik Kleyheeg, Fabian Meijer, 
Morrison Pot 

 ad Middelste Jager kwam langsvliegen 

11-10-2015 7:30 19:30  Erik Kleyheeg, Fabian Meijer, Morrison Pot, Erik van 
Winden 

t.p vrouw Beflijster, 2 Slechtvalk, 2 Havik, 300 Kneu 

12-10-2015 7:30 19:30 Erik Kleyheeg, Fabian Meijer, Morrison Pot, Erik van 
Winden 

Kleine Bonte Specht (vrouwtje) kort in het hout en richting noordoost 
weggevlogen. Idem voor twee Appelvinken.  

13-10-2015 7:30 19:30 Erik Kleyheeg, Fabian Meijer, 
Morrison Pot, Erik van 
Winden 

aan het eind van de dag 
een paar buitjes en minder 
wind 

een of twee Beflijsters op de baan, een langsvliegende Velduil en flink wat 
Zanglijsters en Koperwieken daalden op ons neer. 

14-10-2015 7:30 19:30 Erik Kleyheeg, Fabian Meijer, 
Morrison Pot, Erik van 
Winden va 16.30 u Frank 
Majoor, Anne Kwak, Aleksi 
Lehikoinen & Erik v Winden 

enkel licht buitje Zeer veel goudhanen! Geluid van Goudhaan uit & helft van de netten dicht van 
10-13 uur. Goudhaan record ruim verbroken. Ook dagrecord Tjiftjaf. Vogels in 
goede conditie. 

15-10-2015 7:30 19:30 Frank Majoor, Anne Kwak, 
Aleksi Lehikoinen & Erik v 
Winden 

Tot 13 uur windstil! Vanaf 
16.30 uur lichte regen. 

Wederom zeer veel vogels en in goede conditie. Eerst vooral Roodborst. Later 
vooral veel lijsters. En na 15 uur veel Kepen. Keep met Stavanger ring (1kj) en 
Keep met Bruxelles ring (>1kj). 

16-10-2015 7:30 19:30 Frank Majoor, Anne Kwak, 
Aleksi Lehikoinen & Erik v 
Winden 

enkele lichte buien.  Wederom zeer veel vogels. Vooral Lijsters, de hele dag van hoog invallend. De 
meeste vogels in (zeer) goede conditie, zwaarste Merel 119.5 gram. Tijdens 
regen deel van de netten dicht. Goudhaan met Stockholm ring en zelfde Keep 
met Stavanger als gister (3.7 gram aangekomen).  

17-10-2015 7:30 19:30 Frank Majoor, Holmer Vonk, Henri Boumeester & Marc v d 
Aa 

Wederom veel vogels, mooi gelijkmatig verdeeld over de dag. Begin met veel 
Roodborst en Lijsters. Later veel Goudhaan. Zie tevens verslag(je) op 
www.ringersdagboek-henri.blogspot.nl 

18-10-2015 7:15 19:30 Henri Bouwmeester, Holmer 
Vonk, Marc van der Aa en 

In de ochtend regelmaat 
miezer, wind ZO-1 naar 

Het wordt minder, maar overal vogels, vogels, vogels.... Zwartkop terug met 
Helgoland-ring, zwartkop met PRAHA-ring, Merel (adult) met STAVANGER-
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Berry Striekwold. NO-1 bft, bewolking hele 
dag 8/8, temp minim 8,8 en 
max 13,1 graden. 

ring. Koolmees van NIOO met vetgraad 2. In ochtendschemer velduil, 2 blauwe 
reigers in de avondschemer naar Texel, af en toe slechtvalk over de baan. 
Verslag later vanavond op www.ringersdagboek-henri.blogspot.nl 

19-10-2015 7:30 19:30 Henri Bouwmeester, Holmer 
Vonk, Berry Striekwold, Marc 
van der Aa. 

Droog, bewolking 8/8 tot 
circa 16 uur, daarna 6/8, 
temp minim 11 en max 13,4 
graden, wind van 0 naar 3 
bft N (vanaf circa 15 uur.) 

Opnieuw veel goudhanen, maar het was dan ook windstil... 2 x goudhaan 
STAVANGER, 1 x Heggenmus STAVANGER. In ochtend enige tijd geluid uit 
en deel netten dicht. Kepen en vinken goed vet. Rietgors eigen terug, oude 
ring. Bok gedazzled bij openschuiven netten. Er hing ook even een 
dwerggors.... Verslag later op www.ringersdagboek-henri.blogspot.nl  

20-10-2015 7:30 19:15 Henri Bouwmeester, Holmer 
Vonk, Berry Striekwold, Marc 
van der Aa 

miezer in de eerste ronde, 
daarna droog. Bewolking 
8/8->6/8, wind 1->3 bft 
NNO, temp minim 9 en max 
13 graden.  

Gisteravond enorme wegtrek. Denk dat de goudhaantjes allemaal naar Twente 
zijn getrokken, moet goed vol zitten daar  

21-10-2015 7:30 13:00 henri Bouwmeester, Holmer 
Vonk, Berry Striekwold en 
Marc van der Aa. 

Droog tot 13:30 uur, temp 
minim 10 & max 13 graden, 
wind 4 -> 6 bft ZW, 
bewolking hele sessie 8/8.  

Tegen verwachtingen in toch nog best wel beweging van diverse soorten. 
Meest opvallend waren de regelmatig voorbij komende groepen vinken en 
kepen. Enkele uitzonderingen daargelaten vooral vogels zonder vet en bij 
roodborstjes echt wrakvogeltjes. 1 Merel terug oude Arnhem-ring, 1 pimpel 
NVO, niet NIOO. Verslag later op www.ringersdagboek-henri.blogspot.nl  

22-10-2015 7:30 14:30 Henri Bouwmeester, Holmer 
Vonk, Berry Striekwold, Marc 
'comprende' van der Aa. 

In ochtend regelmatig 
motregen tot 10 uur, 
bewolking 8/8->6/8, wind 4 
naar 6 bft West , temp 
minim 12,7 en max 14,6 
graden. 

Geen aankomst van kleine zangers, wel van houtduiven en spreeuwen en 
kauwtjes. Achterblijversdag. Condities stuk lager bij roodborst merel en 
zwartkop. We merken wel iets meer meesjes in het terrein.... Waterral adult 
terug met oudere ring. Verslag later op www.ringersdagboek-henri.blogspot.nl 

23-10-2015 7:30 15:00 Henri Bouwmeester, Holmer 
Vonk, Berry Striekwold en 
Marc van der Aa. 

Droog, bewolking 8/8->6/8, 
wind Z 4 bft -> 5 bft. temp 
minim 11,5 en max 14,3 
graden. 

Wederom zo goed als geen nacht-aankomst 

24-10-2015 7:30 14:30 Henri Bouwmeester, Holmer 
Vonk, Marc 'comprende' van 
der Aa en Berrie Striekwold 
(tot 10:30 uur).  

Droog, bewolking 8/8, wind 
Z 4->5 bft, temp minim 10,7 
en max 12,2 graden. 

Geen trek, geen aankomst. Opnieuw veel waarnemingen van roofvogels. 
Prachtige prooioverdracht door slechtvalken redelijk vlak voor onze neus 
gezien. Na de middag ineens meerdere mezen in het terrein, twee van de 
gevangen koolmezen zijn terugvangsten van NIOO-nestkastproject. Bokjes 
gedazzeld bij openschuiven netten. Verslag later op www.ringersdagboek-
henri.blogspot.nl 

25-10-2015 6:30 14:00 Henri bouwmeester, Holmer 
Vonk, Marc van der Aa. 

Droog, wind 4 -> 1 bft 
West, temp minim 11 en 
max 13,2 graden, 
bewolking 6 -> 4/8./8 

Wederom geen aankomst, wel lichte dagtrek. o.a. grote groep weifelende 
houtduiven die eerst naar Texel wilden maar boven de zandbak Vliehors 
terugkeerden en het Vlielander bos in doken. Spreeuwentrek minder dan 
voorgaande dagen. Laat op de ochtend ineens diverse ongeringde 
winterkoningen in de struiken rondom het slag waargenomen, alle vangsten 
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waren van daarvoor. Cetti's is 5e ex voor de VRS, voorlaatste vangst was in 
2008. Verslag later op www.ringersdagboek-henri.blogspot.nl 

25-10-2015 17:15 19:00 Henri Bouwmeester, Holmer 
Vonk, Marc van der Aa 

Helder, wind weggevallen 
tot 0 bft 

Nog even terug naar de baan voor een uilen- en waterrallensessie. 'Slechts' 
deels geslaagd  

26-10-2015 7:00 19:00 Henri Bouwmeester, Holmer 
Vonk, Marc van der Aa, 
Frank Oosterhoff 

Droog, bewolking 8/8 -> 5/8 
, temp minim. 8,2 en max 
14 graden, wind 2 bft - > 4 
bft ZO 

alles was normaal tot de klok van 9. Op dat moment werd er ergens op zee een 
luik in de lucht opengezet en regende het koperwieken, merels, spreeuwen en 
kramsvogels. Ook enkele groepjes grote lijsters. Meeste vogels hadden nog 
energie over en dus 'touch and go'. Weer veel roofvogelwaarnemingen, diverse 
sperwers, o.a. zeer laag over slag (misgeslagen dus). Enige tijd Turkse tortel in 
het hout. Veel houtduiventrek, ook groepjes kauwtjes. 1 adulte merelman met 
grote vleugel en Arnhem-ring NVO. Verslag later (gaaaap) op 
www.ringersdagboek-henri.blogspot.nl   

27-10-2015 6:30 16:00 Henri Bouwmeester, Holmer 
Vonk, Marc van der Aa, 
Frank Oosterhoff 

Droog, waterkoud, zeemist 
vanaf 08 uur, temp minim 
8,5 en max 10 graden, wind 
ZO 4 bft, bewolking 8/8-
>7/8. 

Vrijwel geen aankomst door de zeemist. Af en toe nog binnenkomende merels 
en koperwieken en voor e mist enkele grote groepen spreeuwen op hoge 
snelheid pal ZW door. Frater en Geelgors eerstelingen voor dit jaar.  Verslag 
vanavond op www.ringersdagboek-henri.blogspot.nl 

28-10-2015 6:30 18:15 Henri Bouwmeester, Holmer 
Vonk, Marc van der Aa, 
Frank Oosterhoff. 

Droog tot 16:15 uur, mist tot 
circa 14:30 uur maar niet 
helemaal opgetrokken, 
temp minim 7,8 en max 
10,1 graden. wind 4->3->4 
bft ZO, bewolking 8/8->7/8. 

Een bijzondere dag.... Volledige verwarring bij vogels door de mist. Nota bene 
kolganzen boven Vlie ! zoekend in alle richtingen. in de eerste rondes merels 
met prima condities waarbij 1 ex 1e kj HELGOLAND en 1 ex >1kj DENMARK, 
later op de dag tevens Heggenmus STAVANGER. Na de middag nieuwe 
aankomst merels zonder trekvet en fors aangesproken vliegspier. En we 
hebben vandaag de 10.000ste ring van dit seizoen mogen aanleggen. Verslag 
later op www.ringersdagboek-henri.blogspot.nl   

29-10-2015 6:15 18:00 Henri Bouwmeester, Holmer 
Vonk, Marc van der Aa, 
Frank Oosterhoff 

Droog, regelmatig perioden 
met mist, Zuid 4 bft ->2 bft, 
temp minim 9,5 en max 
13,3 graden. 

grotendeels herhaling van gisteren, qua weer en aankomst merel. Dagrecord 
houtsnip, 2 in 1 ronde en 1 handvangst na ontsnappen uit mistnet. 1 Merel 
gecontroleerd Denmark (ander individu dan gisteren). Verslag later op 
www.ringersdagboek-henri.blogspot.nl 

30-10-2015 6:45 20:00 Henri Bouwmeester, Holmer 
Vonk, Marc van der Aa, 
Frank Oosterhoff. 

Droog, bewolking 7/8, temp 
minim 9,3 en max 11,9 
graden wind 4bft -> 5 bft -
>4 bft ZO. 

Een rustige dag met een drukke afsluiting (massaal spreeuwen tussen de 
netten en ook even op het slag....) Geen aankomst van betekenis. Koperwiek 
vrijwel allemaal en merel diverse wrakke achterblijvers. Heggenmus 
STAVANGER van gisteren opnieuw gecontroleerd. Verslag later op 
www.ringersdagboek-henri.blogspot.nl 

31-10-2015 6:00 18:30 Michiel van der Weide, Peter van Horssen ( Holmer Vonk & 
Henri Bouwmeester tot 10 uur) 

Weinig trek, 1 x houtduif in hout. Merels even op, nu wel veel staartmezen. Wel 
merel met finse ring. Verdubbeling baanrecord staartmees. Buizerd vangt merel 
in net. Buizerd ontsnapt, merel dood :-( 

1-11-2015 6:30 15:00 Michiel van der Weide, Peter 
van Horssen 

begon met grondmist, om 
11 uur zonnig 

weinig trek , een groep van 25 holenduiven durfde de oversteek naar texel niet 
aan. Ter plaatse blauwe kiek, bruine kiek, smelleken. Merel met london ring. 
Vandaag baanrecord staartmezen terugvangen verbroken. Braamsluiper 
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mogelijk Siberische. 
2-11-2015 6:30 13:00 Peter van Horssen Jan van 

der Winden 
mistig, koud, zicht < 100 
meter, nauwelijks wind 

zo nu en dan groep lijsters invallend, verder weinig beweging waar te 
nemen..... 

3-11-2015 6:45 17:45 Peter van Horssen Jan van 
der Winden 

dichte mist tot 8:30, daarna 
helder zonnig met hoge 
sluier bewolking 

Weinig zichtbare trek, kolganzen en een enkele holenduif. 

4-11-2015 6:30 10:00 Peter van Horsssen, Jan van 
der Winden 

helder, licht bewolkt, 
zwakke zuiden wind, 10 
graden 

Zichtbare trek van veldleeuwerik, kramsvogel 

4-11-2015 17:00 18:00 Frank Majoor, Erik van 
Winden & Ferran FitÃ³ 

helder, licht bewolkt, 
zwakke zuiden wind, 10 
graden 

Nieuwe vangploeg voor de laatste 10 dagen. Na aankomst op het eiland snel 
naar de baan voor een uurtje aan het einde van de dag... maar erg weinig 
vogels in het gebied. 

5-11-2015 7:00 19:00 Frank Majoor, Erik van 
Winden & Ferran FitÃ³ 

Enkel miezerbuitje relatief 
weinig wind 

Weinig waarneembare trek. De gevangen vogels waren in zeer wisselende 
conditie. Vooral de kramsvogels waren mager (aankomt over zee?). 

6-11-2015 7:00 19:00 Frank Majoor, Erik van 
Winden & Ferran FitÃ³ 

Enkel buitje Geen zichtbare trek. Wel redelijk veel Spreeuwen en Kramsvogels rond de 
baan maar weinig in de netten. 

7-11-2015 7:00 12:00 Frank Majoor, Erik van 
Winden, Eelke Jongejans & 
Ferran FitÃ³ 

Rustig en helder bij start al snel bewolkt, lichte regen en toenemende wind 

8-11-2015 7:00 19:00 Frank Majoor, Erik van 
Winden, Eelke Jongejans & 
Ferran FitÃ³ 

Rustig en helder bij start, 
langzaam toenemende 
wind en bewolkt 

Heggenmus met Stavanger-ring terug, zelfde als vorige week (1,7 gram 
zwaarder). 

9-11-2015 7:00 12:00 Frank Majoor & Erik van 
Winden 

Helder bij start, snel 
toenemende wind en 
bewolkt. Gevolgd door 
regen. 

Meer Kramsvogels en Koperweieken gezien dan afgelopen dagen... nieuwe 
aankomst? Netten rond 12 uur gesloten vanwege harde wind en regen. 

10-11-2015 7:00 18:00 Frank Majoor & Erik van 
Winden 

Veel wind maar droog... Geen waarneembare trek weinig vogel in het gebied. Maar bijna iedere ronde 
enkele Kramsvogels in de netten maakte het toch een aardige dag. 

11-11-2015 7:00 18:00 Frank Majoor & Erik van 
Winden 

 Een van bijna alles 1 dag. De laatste vogel van de dag was een Smelleken. 
Een nieuwe baansoort. 

12-11-2015 7:00 13:00 Frank Majoor & Erik van 
Winden 

 Heerlijk weer. Geen vogels. Laatste vangdag 2015. Alles opgeruimd. Volgend 
jaar weer van half aug tot half nov, 
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 Bezoekersaantallen 
 
Wekelijks worden (minimaal) drie excursies gegeven voor belangstellenden die de ringbaan willen bezoeken.  
In 2015 zijn er in totaal 327 excursie gasten op de ringbaan ontvangen. 

 
 

Figuur 15 dagsom bezoekers 2015 


