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Voorwoord 

 

Voor U ligt het jaarverslag van de Vogelringgroep Derde Kroon’s  

polders Vlieland voor het vangseizoen 2018. 

  

Doel van de “Vogelringgroep Derde KP Vlieland” is het uitvoeren 

van vogelringwerk in het kader van wetenschappelijk onderzoek 

door het Nederlandse Vogeltrekstation, onderdeel van het 

Nederlands Instituut voor Oecologisch Onderzoek (NIOO) te 

Wageningen en het in stand houden van de vinkenbaan in de 3e 

Kroon’ s polders op Vlieland. De afgelopen jaren is daar het 

ontvangen van bezoekers en het informeren van het publiek over de 

vinkenbaan en haar activiteiten aan toegevoegd 

 

Doel van dit verslag is een algemeen beeld te geven van de 

resultaten van 2018. 

 

De ringaantallen per dag zijn  terug te vinden op  

http://www.trektellen.nl/trektelling.asp?telpost=49  

De terugmeldingen zijn te vinden op 

http://www.vinkenbaanvlieland.nl/ . 

 

 

 

De ringgroep bestaat  de volgende ringers: 

• Gerrit Bochem  

• Henri Bouwmeester 

• Frank Majoor  

• Holmer Vonk 

• Peter van Horssen 

• Erik Kleyheeg 

 

De ringers hebben vrijwel allemaal een historische band met 

Vlieland in de vorm van samenwerking met de ringers van weleer 

(Huibert van Eck en Rein Rollingswier) of regelmatige bezoeken.  

De leden zijn geen van allen woonachtig op Vlieland. 

 

 

Op deze plaats willen we alle bezoekers bedanken die ons hebben 

gesteund via sponserRing of met een gift, Carl Zuhorn (SBB 

Vlieland) voor de gastvrijheid in de Zwaluw en zijn onmisbare hulp 

bij het vangklaar maken van de baan en het vervoer van spullen. 
 

U kunt de ringgroep steunen (t.b.v. nieuwe netten, 

slagnetten,  ringen en accu’s)  door een bijdrage over 

te maken op:giro.nr. NL07INGB0007717893 t.n.v. 

vogelringgroep 3de KP Vlie 

 

 

 

 

 

http://www.trektellen.nl/trektelling.asp?telpost=49
http://www.vinkenbaanvlieland.nl/


 3 

Totaal aantal geringde vogels. 
Aantal gevangen vogels in 2018.   

 

Tabel 1. Ringaantallen Ringgroep Derde KP  

Vlieland 2018 

# species nieuw(terug) 

1 Wintertaling 8 (0) 

2 Blauwe Kiekendief 1 (0) 

3 Sperwer 8 (0) 

4 Buizerd 2 (0) 

5 Torenvalk 2 (0) 

6 Smelleken 1 (0) 

7 Waterral 124 (8) 

8 Waterhoen 1 (0) 

9 Bontbekplevier 2 (0) 

10 Bokje 5 (0) 

11 Watersnip 1 (0) 

12 Houtsnip 9 (1) 

13 Kerkuil 0 (1) 

14 Draaihals 4 (0) 

15 Boerenzwaluw 4 (0) 

16 Boompieper 9 (1) 

17 Graspieper 72 (2) 

18 Grote Gele Kwikstaart 5 (0) 

19 Witte Kwikstaart 3 (0) 

20 Pestvogel 1 (0) 

21 Winterkoning 126 (53) 

22 Heggenmus 83 (21) 

23 Roodborst 485 (81) 

24 Nachtegaal 6 (0) 

25 Blauwborst spec. 18 (8) 

26 Zwarte Roodstaart 2 (0) 

27 Gekraagde Roodstaart 20 (4) 

28 Paapje 17 (0) 

29 Roodborsttapuit 2 (0) 

30 Tapuit 3 (0) 

31 Beflijster 5 (1) 

32 Merel 1907 (186) 

33 Kramsvogel 78 (1) 

34 Zanglijster 418 (3) 

35 Koperwiek 712 (6) 

36 Cetti's Zanger 13 (15) 

37 Sprinkhaanzanger 20 (5) 

38 Rietzanger 142 (25) 

39 Bosrietzanger 1 (3) 

40 Kleine Karekiet 218 (52) 

41 Kleine Spotvogel 1 (0) 

42 Spotvogel 1 (2) 

43 Sperwergrasmus 4 (1) 

44 Braamsluiper 60 (9) 

45 Grasmus 74 (7) 

46 Tuinfluiter 75 (10) 

47 Zwartkop 1635 (84) 

48 Pallas' Boszanger 1 (0) 

49 Bladkoning 26 (0) 

50 Raddes Boszanger 1 (2) 

51 Fluiter 1 (1) 

52 Tjiftjaf 125 (5) 

53 Siberische Tjiftjaf 3 (1) 

54 Fitis 285 (15) 

55 Goudhaan 279 (17) 

56 Vuurgoudhaan 11 (0) 

57 Grauwe Vliegenvanger 9 (0) 

58 Bonte Vliegenvanger 15 (2) 

59 Baardman 12 (2) 

60 Pimpelmees 23 (32) 

61 Koolmees 24 (39) 

62 Grauwe Klauwier 1 (0) 

63 Spreeuw 247 (0) 

64 Vink 84 (2) 

65 Keep 69 (7) 

66 Groenling 63 (7) 

67 Putter 3 (0) 

68 Kneu 24 (0) 

69 Frater 1 (0) 

70 Grote Barmsijs 2 (0) 

71 Kleine Barmsijs 2 (0) 

72 Roodmus 3 (0) 

73 Geelgors 1 (0) 

74 Dwerggors 1 (0) 

75 Rietgors 53 (4) 

76 Oeverpieper 1 (0) 

77 
Witgesterde 
Blauwborst 

5 (4) 

78 IJslandse Koperwiek 5 (1) 

79 Struikrietzanger 1 (0) 

80 Siberische Braamsluiper 1 (0) 

 totaal 7770 (731) 
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Figuur 1 Totaal aantal geringde vogels per dag in 2018 (dikke zwarte lijn). De stippellijn geeft de gemiddelde dagwaarden van de 

periode 1997-2017 weer, in grijs de min max van die periode. 
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Figuur 2 Vanguren per dag in 2018.  



 6 

Verloop van het vangseizoen 2018 

 

In 2018 zijn in totaal 8510 vogels gevangen, hiermee is 2018 een ‘gemiddeld’ jaar qua vangsten. Kleine spotvogel, Buizerd (!) en Kerkuil zijn 

nieuwe soorten voor de ringbaan. Andere opvallende vangsten: Radde’s Boszanger, Siberische Tjiftjaf, Bontbekplevier, Wintertaling (meteen 8 

tegelijk!) , Grauwe klauwier (de 6e voor de ringbaan), Blauwe kiekendief (de 2e voor de ringbaan) en maar liefst 28 vangsten van Cetti’s zanger 

(incl terugvangsten). 

 

 

In de figuren 3 t/m 14 staat, van een selectie van soorten, het doortrekverloop van het seizoen 2017.
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Figuur 3 Dagsom van Blauwborst 

 
Figuur 4 Dagsom 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 Zwartko 
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Figuur 11 Dagsommen van Koperwiek, Zanglijster   Figuur 12 Dagsommen van Kramsvogel , Merel 
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Figuur 13 Dagsommen Koolmees, Pimpelmees.            Figuur 14 Dagsommen Fitis, Tjiftjaf. 
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Overzicht van vangdagen en omstandigheden. 

 
week dag maand jaar ringers weer opmerkingen 

33 14 8 2018 Fam Majoor en Wessel Slob NW 5, enkel buitje   

33 15 8 2018 fam Majoor en Wessel Slob     

33 16 8 2018 Frank Majoor c.s.     

33 17 8 2018 Frank Majoor c.s.     

33 18 8 2018 Frank, Tijmen, Peter, Karin   Grote bonte specht,  vink, groenling in het hout, trek 
van piepers, kwikken en kneu 

33 19 8 2018 Peter van Horssen, Karin 
Verspui 

Toenemende wind en (mot) regen buien vanaf 13:30 Nauwelijks vogels rond de ringbaan, een beetje trek 
van witte kwik, boerenzwaluw , kneu en putter 

34 20 8 2018 Peter van Horssen, Karin 
Verspui 

In de ochtend vervelende miezerbuitjes, na 11 uur droog Weinig zichtbare trek, boompieper en tapuit in het 
hout, draaihals op dijkpad... 

34 21 8 2018 Peter van Horssen, Karin 
Verspui 

Halverwege de ochtend zeewind Weinig zichtbare trek, piepers, gele kwikken, 
boompieper in hout. 

34 22 8 2018 Peter van Horssen, Karin 
Verspui 

'sochtends start met windstil weer en grondmist, in de 
loop van de ochtend zw3 en halfbewolkt 

Weinig trek, piepers en boerenzwaluw in hout 

34 23 8 2018 Peter van Horssen, Karin 
Verspui 

start met windstil weer onbewolkt, in de loop van de 
ochtend zw3 > zw6 en zwaar bewolkt. 

weinig vogels rond de baan. Geen zichtbare trek. 

34 24 8 2018 Peter van Horssen hele dag te veel wind (w/nw 5/6) en in de middag buien, 
dus geen vangweer. 's avonds iets minder wind en nog een 
paar netjes opengeschoven. Gesloten vanwege naderend 
onweer van zee. 

geen vogels rond de baan en geen zichtbare trek 

34 26 8 2018 Peter van Horssen, Jan van der 
Winden 

Paar buitjes in vroege ochtend Rustig, weinig zichtbare trek, boompieper in het 
hout, draaihals op dijkpad 

35 27 8 2018 Peter van Horssen, Tom, Ysk veel wind en regen in nacht en ochtend, pas na 9 uur 
geschikt vangweer 

Lege lucht, leeg duin en lege netten .... 

35 28 8 2018 Peter van Horssen, Tom, Ysk zwaar bewolkt w 3  geleidelijk naar w1, na 16:00 half 
bewolkt, 18 graden 

Een van de Cetti's zangers geringd op 22 augustus 
2017. Leuk dagje verder ....  
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35 29 8 2018 Peter van Horssen, Tom, Ysk start ZO2 en onbewolkt, rond 10 uur W2 en hoge 
bewolking, van 13 uur NW3 geheel bewolkt en beginnende 
motregen 

op een na beste augustus dag voor Zwartkop (30 aug 
2015 net ietsje meer: 77 ex), weer een verse cetti's 
zanger geringd. Zichtbare trek van boompieper, 
kwikstaarten; grote gele kwik in het hout. 

35 30 8 2018 Peter van Horssen, Ysk hele nacht N4 en half bewolkt, in de loop van de dag 
minder wolken, wind naar NNW3 

  

35 31 8 2018 Peter van Horsen en Ysk tot 10 
uur, Henri Bouwmeester van 8 
uur tot 18 uur, 

Zwak windje uit Oost, bui van 8:45 tot 9:45 uur, verder 
droog, bewolking 7/8 -> 6/8 -> 3/8.  

Van alles nieuw op het eiland maar niet in grote 
aantallen. Na de ochtendbui die aanvankelijk lang 
boven Texel lag begon het wat beter door te lopen 
met de vogels, vangsten bleven wat tegenvallen al 
waren de soorten leuk. Draaihals op het slag 
gevangen nadat ie eerst een half uur samen met een 
Tapuit op een tak achter de staalkabel zat... 
Koolmees terug uit NIOO-nestkastonderzoek. Verslag 
nog niet op www.ringersdagboek-henri.blogspot.nl 
want site gekaapt. 

35 1 9 2018 Henri Bouwmeester, Sylvana Harmsen, Maartje van Deventer. Wel vertrek, geen aankomst. Cetti's 3e van het 
seizoen. Adulte sperwer-vrouw in het hout, tapuit in 
het hout, juv. bruine Kiekendief samen met sperwer-
man rondklooiend boven de polder. Het viel vroeg 
stil vandaag... Vandaag de 1000e ring van dit seizoen 
aangelegd. 

35 2 9 2018 Henri Bouwmeester, Sylvana 
Harmsen, Maartje van 
Deventer. 

Droog, wind NNW 1 -> 2 bft -> 3 bft OOST, bewolking 4/8, 
temp minim 13 en max 20 graden. 

Wederom goede verwachtingen maar weinig 
resultaat. Wel iets meer zwartkop en kleine Karekiet. 
Waarnemingen : grauwe vlieg in het hout bij slag, 4 
buizerd -> ZW, 1 Wespendief, 2 bruine Kiekendief en 
naast lichte trek Boerenzwaluwen na het middaguur 
ineens enkele tientallen Gierzwaluwen. Braamsluiper 
terug, vermoedelijk ETM van 2017. 
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36 3 9 2018 Henri Bouwmeester Droog, hele dag bewolkt met na de middag korte 
opklaringen, wind NNW 2 bft ->5 bft draaiend naar Oost, 
temp minim13 en max 22 graden.  

Opnieuw weinig beweging. Sperwer-vrouw meteen 
in net tijdens openschuiven. Waarneming: 2 gaaien 
op het dijkpad, 11 Blauwe Reigers vanuit 3e KP al 
schreeuwend klimmend en afzeilend richting ZW, 
later in 1e KP ook nog 9 ex. foeragerend in het 
laatste beetje water van de plas. Goede trek van 
Boerenzwaluwen. Geen Gierzwaluwen gezien 
vandaag. 

36 4 9 2018 Henri Bouwmeester Droog, temp minim 18 en max 22 graden, wind 2 bft NNO -
> NO 5 bft,  bewolking 8/8->6/8. 

Spannende wind... Warme nacht met amper 
temperatuurverschil. Ineens zijn de eerste 
Zanglijsters er ! Alweer de 5e Cetti's van het seizoen. 
Kortstondig ortolaan in het hout ! Veel Paapjes op 
het eiland, dag record scherper gesteld terwijl ik 
maar een schijntje ving.... Koolmees NVO, uit 
nestkast-onderzoek NIOO. M'n weblog werkt weer 
maar nu nog tijd vinden om m bij te werken; verslag 
dus later op www.ringersdagboek-henri.blogspot.nl  

36 5 9 2018 Henri Bouwmeester Droog tot 14 uur, temp minim 18 en max 19,5 graden, 
wind NO 3 -> 5 bft, bewolking 8/8 -> 7/8 -> 8/8.  

Duidelijk aankomst, maar lage aantallen in de 
netten. Soortenrijk dagje. Adulte ruiende vrouw 
Groenling terug gevangen met Bruxelles-ring. 1e 
Tjiftjaf van deze week..... Rietzangers waren nog 
maar net uit het nest, één van hen had kruissnavel. 
Sperwergrasmus is eerste van het seizoen. Verslag 
later op www.ringersdagboek-henri.blogspot.nl 

36 6 9 2018 Henri Bouwmeester Droog, wind 4 bft NNW, bewolking 7/8 , temp minim. 15,9 
en max. 16,6 graden. 

Tja, als af en toe een bui 1 bui betekent dan hadden 
we hier de hele dag 1 bui. Dus in de avonduren bij 
uiteindelijk toch droog weer nog even 2 uurtjes 
vangen. Havik - vrouw kwam met veel bombarie van 
een luidspreker in de struiken afgevlogen... 
Zanglijster met vetje 3. 
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36 7 9 2018 Henri Bouwmeester Korte buitjes tussen 9 en 10 uur, temp minim 13 en max 
16,5 graden, wind van 3 bftNW naar 6 bft W. Bewolking 
7/8 -> 6/8 -> 8/8.  

Geen nacht om te trekken, gisteravond wel om te 
vertrekken.... Wel toename aantal gekraagde 
roodstaarten rondom de baan, maar de wind was al 
vroeg te hard op de voor die soort vangbare 
plaatsen. Getraliede Schalebijter op het looppad 
aangetroffen. Verder hoogstens lichte trek van 
Huiszwaluw en Boerenzwaluw. Na het middaguur 
was het voor de wilgen tijd om naar de kapper te 
gaan...  

36 8 9 2018 Henri Bouwmeester Droog na regen, bewolking 8/8 -> 6/8 -> 5/8, temp minim. 
15,3 en max 17,6 graden, te harde wind, W 6 bft -> ZW 6 
bft. 

Na stevige nachtelijke wind en 2 mm regen 
getwijfeld om te gaan, toch gedaan. Prut met krent. 
Sperwer rond jagend boven de net-opstelling, 
torenvalkje biddend in de polder, zandhagedis op de 
baan. Dan maar weer Wilgenkapper spelen.... 
Verslag later op www.ringersdagboek-
henri.blogspot.nl 

36 9 9 2018 Henri Bouwmeester Droog behoudens 5 minuten buitje om 09:30 uur. 
Bewolking 8/8 -> 6/8, wind ZW 5-6 bft, temp minim 16,8 
en max. 20 graden  

Wederom geen aankomst en wederom te harde 
wind uit de verkeerde hoek. Eiland lijkt leeggelopen. 
Kort grote bonte specht in het hout. Beide 
Boompiepers waren de enige van die soort die ik 
vandaag zag en hoorden en dropen op een 
droommanier beiden op de slag. Verslag later op 
www.ringersdagboek-henri.blogspot.nl 

37 10 9 2018 Henri Bouwmeester, Jan 
Visser, Wim Eversdijk. 

Droog, wind in de nacht geluwd naar 3 bft W, na 9 uur 
aanwakkerend naar 5 bft ZW, temp minim 16 en max 18 
graden. Bewolking 87/8-> 8/8. 

Met de mazzel van gedurende de nacht geluwde 
wind na een paar dagen eindelijk weer aankomst. 
Ook nachtelijke trek van Zanglijsters, echter geen 
vangst daarvan. Pimpel gecontroleerd uit nestkasten 
van NIOO. Verslag op www.ringersdagboek-
henri.blogspot.nl 
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37 11 9 2018 Henri Bouwmeester, Jan Visser 
en Wim Eversdijk. 

Droog tot 09:30 uur, daarna lichte regen, te harde wind, 
ZW 5 bft -> 6-7 bft , bewolking 8/8, temp minim 17,4 en 
max 18,5 graden. 

De wind was eigenlijk te hard, maar zat in de voor 
netten luwte gevende hoek, vanaf circa 9 uur haalde 
de wind nog verder aan en was het vrij snel bekeken 
nadat het ook nog af en toe begon te miezeren. 
Verslag op www.ringersdagboek-henri.blogspot.nl 

37 12 9 2018 Henri Bouwmeester, Jan 
Visser, Wim Eversdijk. 

In de ochtend tot 10 uur mizer motregenbuitjes. Bewolking 
8/8 -> 7/8 , temp minim 14 en maxim. 16 graden, wind 
WNW 3 bft. 

In de beste uren miezerde het, daarna droog en zelfs 
af en toe klein opklarinkje... Lichte aankomst van 
Zanglijsters... Verslag later op 
weww.ringersdagboek-henri.blogspot.nl 

37 13 9 2018 Henri Bouwmeester, Jan 
Visser, Wim Eversdijk. 

Droog, eindelijk weer eens minder wind. Temp minim 7 
graden en max 18 graden wind ZW 3 bft -> W 3 bft.... 

Zware dauw bij aanvang. Cetti's zanger 1 retour 2018 
en 1 retour 2017. Verslag later op 
www.ringersdagboek-henri.blogspot.nl 

37 14 9 2018 Henri Bouwmeester, Jan 
Visser, Wim Eversdijk tot 13 
uur, daarna G.Bochem A.Taam 

bewolkt weer met iets toenemende wind Overname van Henri door Gerrit na 13 uur. Eerste 
goudhaan van het seizoen.3 torenvalken vliegend 
rond de vinkenbaan 1 bruine kiekendief verder 
rustig. 

37 15 9 2018 G.Bochem A.Taam winderig uit het west noord weste eerst veel bewolking 
later zonnig 

2 torenvalk en 1 bruine kiekendief verder erg rustig 
en geen waarneembare trek 

37 16 9 2018 G.Bochem A.Taam winderig uit het west noord weste eerst veel bewolking 
later zonnig 

1 torenvalk 1 buizerd 1 bruine kiekendief 6 
boerenzwaluwen wat graspieper trek en nog wat 
gestuwde trek kleine pietjes niet naar de grond te 
krijgen1 zwartkop met Brussel ring 

38 17 9 2018 G.Bochem A.Taam C.Zuhorn mooi rustig zomerweer 3 bruine kiekendieven 3 torenvalken kleine groepjes 
boerenzwaluwen 1 huiszwaluw wat trek van 
graspieper en witte kwikstaart 

38 18 9 2018 G.Bochem A.Taam C.Zuhorn en 
vanaf 11:00 R Meijer 

begon rustig met weinig wind later toenemend naar 6 met 
windstoten 7 

groepje aalscholvers (10 stuks ) richting Texel 1 
bruine kiekendief 1 torenvalk verder weinig trek 
waarneembaar wel weer alles wat aanwezig is 
doorgetrokken en alles wat gevangen is is nieuw 
12de cetti's zanger vandaag eerder gestopt door 
toenemende wind 



 18 

38 19 9 2018 G.Bochem C.Zuhorn en R 
Meijer 

winderig uit het zuid westen zonnig maar toenemende 
wind 

vandaag een mooie krent gevangen de kleine 
spotvogel zat al dagen bij het dorp maar nu 1 in de 
eerste ronde gevangen. Er was bijna geen trek 
laatste 4 uur 8 vogels gevangen verder weinig 
beweging waar te nemen kan ook gekomen zijn door 
de maaiers die bezig waren maar het veld ziet er 
weer prachtig uit misschien nu wat meer kans op 
graspiepers en kwikken 

38 20 9 2018 G.Bochem C.Zuhorn en R 
Meijer 

stevige warme wind in morgen even rustig later 
aantrekkend naar 6 met uitschieters 7 

tot 7:30 gewacht netnetten open schuiven i.v.m. 
regen. paar keer 5 huiszwaluwen boven de netten 
denk rond trekkend 1 buizerd 1 torenvalk en groepje 
graspiepers verder geen vogel waar te nemen na 
11:30 alleen nog 1 waterral om 12:00 verder geen 
vogel meer tot 4 uur dus nog maar wat reparaties 
uitgevoerd en bord gemaakt ook de hele week geen 
merel of zanglijster gezien misschien is dit de 
bekende stilte voor de storm 

38 21 9 2018 G.Bochem C.Zuhorn en R 
Meijer 

stormachtig met regen later droog om 7:45 paar luwe netjes open verder weinig trek 
waarneembaar 1 huiszwaluw 

38 21 9 2018 G.Bochem C.Zuhorn en R 
Meijer 

begon met regen en wind later harde wind na regen toch nog een paar netjes op luwe baan 
open gezet maar was niet echt de moeite er was ook 
weinig beweging in het struikgewas 

38 22 9 2018 G.Bochem C.Zuhorn in de ochtend een paar plaag buitjes en een stevig windje 1 boerenzwaluw 2 houtsnippen vlak bij de hut 
1watersnip stuk of tien groenpootruiters geen rovers 
gezien verder ook geen trek waarneembaar toch een 
leuke ochtend die we niet verwacht hadden na de 
weerberichten van de laatste dagen vandaag ook 
eindelijk een merel gevangen 
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38 23 9 2018 G.Bochem C.Zuhorn begon windstil bij tweede ronde motregen helft al weer 
dicht geschoven 10:30 regen alles dicht daar buienrader 1 
groot regenfront aan gaf 

1 zilverplevier verder weinig beweging 
waarneembaar maar toch nog leuk gevangen op het 
veld lag een vers geplukte kokmeeuw niet gezien wie 
hem geslagen heeftde eend die we vrijdag in de 
eerste polder zagen blijkt een Paradise Casarka 1 kj 
man te zijn was ongeringd  

39 24 9 2018 G.Bochem C.Zuhorn eerst beetje buiig met veel wind later soms een klein kort 
buitje maar wind stevig 

 6 netten gesloten gehouden omdat die volop op de 
wind stonden verder een leuke soortenrijke dag 
weinig aankomst wel de eerste zanglijsters vandaag1 
sperwer over de hut een bruine kiekendief en een 
torenvalk en een stuk of 5 wulpen verder weer een 
oude speaker hersteld en werkend gemaakt en 
opgehangen bij het U tje 

39 24 9 2018 G.Bochem C.Zuhorn eerst beetje buiig met veel wind later soms een klein kort 
buitje maar wind stevig 

 6 netten gesloten gehouden omdat die volop op de 
wind stonden verder een leuke soortenrijke dag 
weinig aankomst wel de eerste zanglijsters vandaag1 
sperwer over de hut een bruine kiekendief en een 
torenvalk en een stuk of 5 wulpen verder weer een 
oude speaker hersteld en werkend gemaakt en 
opgehangen bij het U tje 

39 25 9 2018 G.Bochem C.Zuhorn mooi rustig zomerweer met een leuk palet aan vogels wat huiszwaluw en boerenzwaluw 1 sperwer 1 
bruine kiekendief groepje kneuen 1 grote gele 
kwikstaart op geluid  helaas niet kunnen vangen 
verder een leuke dag met veel afwisseling 

39 26 9 2018 G.Bochem C.Zuhorn erg winderig maar mooi weer aardig wat graspiepers op het veld maar door de 
wind niet gevangen verder bijna enkel maar 
zwartkoppen geringd maar gelukkig aanzet einde 
nog een sperwer vrouw weten te vangen moest er 
wel een sprint voor trekken zo ook bij de torenvalk 
vrouw verder weer wat speakers veranderd en draad 
naar de radio getrokken 
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39 27 9 2018 G.Bochem C.Zuhorn mooie rustige start met weinig wind later in de ochtend 
toenemend naar 5 

1 slechtvalk wat oeverzwaluwen wat graspiepers 3 
reigers wat lijstertrek de 7e nieuwe geringde cetti's 
zangers en 1 van vorig jaar verder veel zwartkoppen  
de hele periode door na het middag uur viel het stil 
en nam de wind toe dus maar wat hersteld en het 
slag gemaaid 

39 28 9 2018 G.Bochem C.Zuhorn en als gast 
Frans Schepers 

veel wind uit de verkeerde richting 1 sperwer in het hout en 1 torenvalk verder bitter 
weinig vogels waarneembaar op een paar vinken en 
kepen na. De afgelopen week terug gevangen cetti's 
zanger bleek geringd in 2016 en al terug gevangen in 
2017 op de baan dit zal dus een van het eerste 
broedpaar zijn waardoor we er nu al 8 nieuwe 
geringd en 2 van eerder jaren geringd terug 
gevangen hebben 

39 29 9 2018 G.Bochem C.Zuhorn mooi rustig en zonnig nazomerweer  1 bokje bij de kooi  1 sperwer 7 kepen richting Texel 
20 leeuwerik overvliegend groepjes vink en keep 
grote groep graspiepers op het veld 23 kolganzen 

39 30 9 2018 G.Bochem C.Zuhorn  mooi maar winderig en zonnig grote groep talingen vloog de polder in verder wat 
lijsters 2 blauwe reigers verder weinig trek 
waarneembaar 

40 1 10 2018 G.Bochem C.Zuhorn  veel wind uit de verkeerde richting 1 houtsnip verder 1 waterral bij gesloten netbaan 1 
watersnip bij rallen kooi verder nog enkele eenden 
overvliegend geen trek waarneembaar enkel de 
netten op de dijk opengezet deze stonden nog 
redelijk luw tot de wind weer draaide naar w 6/7 dus 
na nog wat kluswerk en nauwelijks vogels de netten 
om 13:00 gesloten 
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40 2 10 2018 G.Bochem C.Zuhorn  veel regen en wind 1 grote gele kwik op het slag weten te vangen verder 
weinig beweging en veel wind en regen 

40 3 10 2018 G.Bochem C.Zuhorn  begon nog winderig later afzwakkend en met meer zon grote groep graspiepers op het veld helaas niet te 
vangen in de middag groepje merels vanuit de Texel 
hoek richting bomen land verder wat trek 
waarneembaar maar niet veel en ook niet te merken 
aan de vangsten wel vandaag de 2de grote gele 
kwikstaart op het slag 

40 4 10 2018 G.Bochem C.Zuhorn  mooi rustig weer maar bewolkt 2 kleine groepjes merels en wat overvliegende kleine 
pietjes verder weinig trek waarneembaar wel weer 
een flink aantal graspiepers op het veld vandaag 2 
grote gele kwikstaarten op het slag maar 1 
ontsnapte onder het net vandaan 

40 5 10 2018 G.Bochem C.Zuhorn  mooi rustig weer met veel zon maar weinig vogels wel 
meer graspiepers 

1 bruine kiekendief 1 jonge boomvalk 1 buizerd veel 
graspiepers op het veld iets merel zanglijster maar 
verder toch weinig beweging rond de baan wel mijn 
4 de nieuwe Ceti's zanger vandaag en 4 de 
bladkoning 

40 6 10 2018 G.Bochem C.Zuhorn  mooi rustig nazomer weer startend met zon later wat 
bewolkt 

1slechtvalk 1 boomvalk 2 reigers kleine groep 
graspiepers kleine groep spreeuwen verder weinig 
trek waarneembaar wel weer 2 grote gele 
kwikstaarten op het slag kunnen slaan en 6 
bladkoningen vandaag en 1 zwartkop met bling bling 
Brussel ring 

40 7 10 2018 G.Bochem C.Zuhorn  mooi rustig en zonnig nazomerweer  1 bruine kiekendief 2 blauwe reigers 1 sperwer 1 
groep graspiepers op het veld  klein groepje 
spreeuwen  1 grote gele op het slag konden hem niet 
slaan zat precies in het midden verder nog 1 keep in 
het hout en 1 vink vandaag ook 1 roodborst uit het 
net gevreten waarschijnlijk katten werk 
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41 10 10 2018 Sita van Hoorn, Joost 
Valkenburg & Bram Ubels 

Helder, zonnig en warm. 's ochtends nagenoeg windstil, in 
de loop van de ochtend Z3 -> O4 

In de ochtend mist en aankomst van met name 
Koperwiek en beetje Keep. Verder vrijwel geen 
zichtbare trek, zal wel hoog over zijn gegaan. Frater 
zat spontaan in het hout en uiteindelijk op de baan 
kunnen vangen. Daarnaast waarnemingen van Cetti's 
zanger, Kruisbek, Oeverpieper, Blauwe kiekendief, 
Smelleken, Havik, wat trek van Sperwers. 

41 11 10 2018 Sita van Hoorn, Vincent van der Spek, Joost Valkenburg & Bram Ubels Smelleken in het hout. Tweede dag Bladkoning. 

41 12 10 2018 Sita van der Hoorn, Vincent van der Spek, Bram Ubels, Joost Valkenburg Mooie lage dagtrek. Dwerggors t.p., Smelleken 
(weer) in het hout. Goede kandidaat Siberische 
Braamsluiper: bleke vogel, korte p2, redelijk veel wit 
in t6. Veertje verzameld. 

41 13 10 2018 Bram Ubels, Joost Valkenburg, 
Sita van Hoorn, Vincent van 
der Spek, overname door Henri 
Bouwmeester 

Zomers... temp minim 15 , max. 20 graden, wind 4 bft Zuid, 
bewolking 2/8 -> 5/8.  

Te mooi zomerweer voor Oktobervangsten. Wel trek 
maar minder intensief dan gisteren. Meerdere 
waarnemingen van roofvogels met o.a. 2 jakkerende 
slechtvalken in de polder en vanaf Texel passerende 
Rode Wouw om 14:50 uur. Verslag later vanavond 
op www.ringersdagboek-henri.blogspot.nl 
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41 14 10 2018 Henri Bouwmeester, Holmer 
Vonk, Vincent van der Spek 
(tot 14 uur) , Jeroen 
Breidenbach (vanaf 12 uur). 

Droog, zonnig, temp minim 15 en max. 19,5 graden, wind 
Zuid 4 bft, bewolking 2/8 -> 5/8. 

Buizerd nieuwe baansoort via slag in normaal 
mistnet, heeft toch 21 jaar moeten duren.....In het 
donker zat er al een tiental zanglijsters op de grond 
in de polder, echte aankomst daarvan echter pas in 
de loop van de dag. Leuke aankomst van merels met 
overwegend grijsbuikbruinbefkortvleugelvrouwen.  
Zwartkop 1e Kj met PRAHA-ring. Waarnemingen : 
grote bonte specht kort in het hout, slechtvalk, 
blauwe kiek, wederom behoorlijke trek van vinken, 
kepen en piepers. Verslag later op 
www.ringersdagboek-henri.blogspot.nl 

42 15 10 2018 Henri Bouwmeester, Holmer 
Vonk, Jeroen Breidenbach. 

Droog, temp minim 8,5 graden en maximum 19,5 graden, 
wind 1  ft Z naar 3 bft ZW, bewolking 5/8 -> 7/8 -> 3/8. 

1e helft van de nacht goede trek van lijsters, daarna 
vrijwel stil tot na 11 uur, vanaf dat moment ineens 
circa 2 uur lang forse aankomst van Koperwiek (ca. 
5000), Zanglijster (ca. 1000, Spreeuw (ca 500) en vink 
(ca. 10.000), maar ook 10-tallen kauwtjes en kleine 
groepjes tot 10 zwarte kraaien uit zee. Verslag later 
vanavond op www.ringersdagboek-henri.blogspot.nl 

42 16 10 2018 Henri Bouwmeester, Holmer 
Vonk, Jeroen Breidenbach. 

Droog, 1e 2 uur na zonsopkomst nevelig en lichte mist, 
wind 0 bft -> 2-3 ZZO, bft temp minim 13,8 en max 21,2 
graden. 

Gedurende de nacht 29 waterrallen waarbij 1 x 
HIDDENSEE. Hele dag door lekker kunnen 
doorvangen. Weinig aankomst Merel, maar toename 
Koperwiek, Zanglijster, 1e groepjes Kramsvogels, alle 
dagtrek in de min maar wel gaande. Even Houtduif 
en grote bonte specht in het hout. Verslag later op 
www.ringersdagboek-henri.blogspot.nl 

42 17 10 2018 Henri Bouwmeester, Holmer 
Vonk, Jeroen Breidenbach 

Wind einde middag draaiend naar noord. Rallenknallen. Beide beflijsters hadden witte veren 
op de kop. s' Middags trek van Vink en Keep 
(minimaal 2000).  Merel met Helgoland ring.  
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42 18 10 2018 Henri Bouwmeester, Holmer 
Vonk, Jeroen Breidenbach, 
Merel Zweemer. 

Wind ! Van 3 bft N naar 4 bft NO. Temp minim 13,3 en 
max. 15,3 graden, volledige bewolking  

Hoge verwachtingen, lage inlossingen. Zware trek op 
hoogte, vermoedelijk de vele ganzen die vandaag 
ons land binnen kwamen. Late kleine Karekiet. 
Vandaag Waterral # 100 geringd. 4 ongeringde 
Koolmezen op een dag valt hier op..... Verslag later 
op www.ringersdagboek-henri.blogspot.nl 

42 19 10 2018 Henri Bouwmeester, Holmer 
Vonk, Jeroen Breidenbach, 
Merel Zweemer 

Heerlijk rustig vangweer Merel met Stockholm ring. Merels gingen de hele 
dag door. Condities merels erg wisselend. Geelgors 
op slag. 

42 20 10 2018 Henri Bouwmeester, Holmer Vonk, Jeroen Breidenbach, Steven Wytema Merel met London ring.Pestvogel gevangen tijdens 
excursie. 

42 21 10 2018 Henri Bouwmeester, Holmer 
Vonk, Berry Striekwold. 

Droog, wind 1 bft Z naar 3-4 bft ZW. Temp minim 8,8 en 
max. 16,4 graden. Bewolking 8/8 naar 6/8. 

Hoogstens heel lichte aankomst van wat Merels, 
meeste vogels duidelijk in mindere conditie, 
achterblijvertjes. 1 Pimpel NVO #BH10...  Controle 
Zwartkop BRUXELLES. Het eiland wordt droger en 
droger... In de middaguren massale verplaatsingen 
spreeuwen onderweg naar laatste restjes 
oppervlaktewater om te badderen. Verslag 
vanavond op www.ringersdagboek-henri.blogspot.nl 
(verslag gisteren staat er inmiddels op...). 

43 22 10 2018 Henri Bouwmeester, Holmer 
Vonk, Berry Striekwold, André 
Willem Faber. 

Droog, (te) harde wind 5 bft uit ZW, bewolking 7/8 -> 4/8, 
temp minim 12 en max 13 graden.  

In schemer Buizerd in het hout met avances voor het 
slag.... Helaas, vloog weg. Later op de ochtend komt 
er een Wintertaling uit de struiken lopen, maar blijft 
net buiten slag. 1 Waterral Arnhem NVO, we zagen 
de eerste mezen hoog over komen vliegen....  Verder 
geen aankomst en al snel terugvallende vangsten. 
kleine Barm nu pas nieuw jaarsoort... Verslag later 
op www.ringersdagboek-henri.blogspot.nl  
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43 23 10 2018 Henri Bouwmeester, Holmer 
Vonk, Berry Striekwold, André 
Willem Faber. 

Veul te harde wind. Nachtvangst. Houtsnip eigen retour van 6 dagen 
geleden. In gewicht aangekomen, in vliegspier 
ingeteerd. 

43 24 10 2018 Henri Bouwmeester, Holmer 
Vonk, Berry Striekwold, André 
Willem Faber. 

Wind afnemend vanaf 10 uur van 7 naar 5 bft. Bewolking 
ook afnemend van 8/8 naar 5/8 naar 7/8. Temp van 13,5 
naar 14,6 naar 13,2 graden. 

WOW ! Redwing coburni with icelandic colour rings. 
Raddes Boszanger van eerder deze periode 
teruggevangen. Verslag en meerdere foto's op 
www.ringersdagboek-henri.blogspot.nl 

43 25 10 2018 Henri Bouwmeester, Holmer 
Vonk, Berry Striekwold, André 
Willem Faber. 

Af en toe motregen. Berry was vandaag van de rovers. 

43 26 10 2018 Henri Bouwmeester, Holmer 
Vonk, Berry Striekwold, André 
Willem Faber. 

Na middaguur af en toe buien, wind 5 bft WZW Nieuwe aanvoer vanaf zee, met de komst van de 
buien na de middag namen de aantallen lijsters op 
het eiland ook snel toe. Vooral nieuwe aankomst 
grotere aantallen Kramsvogels. Veel activiteit van 
roofpieten, Sperwer, blauwe Kiekendief, Slechtvalk 
en meerdere Sperwers. Tevens Smelleken laag over 
pad langs de ringhut. Koolmees retour is 
gekleurringd exemplaar uit Nestkast-onderzoek 
NIOO. Verslag op www.ringersdagboek-
henri.blogspot.nl  

43 27 10 2018 Henri Bouwmeester, Holmer 
Vonk, Berry Striekwold, André 
Willem Faber. 

1 Stevige bui. Merel met London ring. Volgelopen slag met 13 
merels laten lopen om op tijd te boot te kunnen 
nemen. Vanaf 12:00 is er weer verder gevangen. 
Deze vangsten volgen nog. 

43 27 10 2018 Stef waasdorp jvb wind NW5, bewolking 7/8, paar kleine buitjes   

43 28 10 2018 Stef waasdorp jvb O5, 's ochtends nog wat regen, smiddags af en toe zon, 
bewolking 8/8 naar smiddags 5/8 

iets te laat op de baan vanwege dat achterlijke 
verzetten van de klok, maar weinig spijt vanwege 
een schampende onvoorspelbare bui, vandaar tot 10 
uur halve opstelling open, na 10 uur alles langzaam 
verder geopend.  
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44 29 10 2018 Stef waasdorp jvb stevige en gure aantrekkende NO6 gedurende de ochtend 
blijvend tot avond, 6/8 bewolking 

Vanwege hogere verwachtingen en een paar 
honderd spreeuwen rond de hut niet meteen alles 
open geschoven...……….. De harde aantrekkende 
gure wind zorgde uiteindelijk voor verminderde 
vangkans in de netten. Ruigpootbuizerd biddend 
boven de baan, Velduil in schemer bijna het net in 
tijdens uithalen van een luidruchtige merel. Ekster 
en grote bonte in het hout. Meerdere sperwers 
langstrekkend waarvan eentje een 
'spreeuwenslagnetvangst' verstoorde maar was zo 
tof om zelf een baan boven een merel in een mistnet 
te duiken. Adulte vrouw merel met LONDON 

44 30 10 2018 sw jvb buitjes en miezer tot 09:30, ZO5 bewolkt tot 15:00, daarna 
meer wind en dreigende luchten maar droog (bleek 
achteraf :(( 

Veel spreeuwentrek waarvan eenmalig een groep 
van 400 laag over de karige opstelling knalden. 
Kramsvogeltrek redelijk maar meer langs de kust. 
Sperwergrasmus aanwezig tijdens openzetten maar 
pas om 14:00 gevangen (de hoop was eigenlijk al 
vergaan). Meer dan 5 ruigpootbuizerds langs 
biddend. Adulte havik man verpeste dit maal een 
spreeuwenslag en vertrok over de helaas lege netten 
richting het bos. 

44 31 10 2018 Stef waasdorp jvb ZW 5 afnemend tot 4, 6/8 bewolking errrrrug rustig tussen de netten, laatste 2 rondes 
geen vogels meer, wel wat trek van koperwiek, 
vinken, keep en kramsvogels maar wat meer langs 
de kust. 3 ruigpootbuizerds, 2 rode wouwen, 2 
ouwehoerende slechtvalken over de baan en bij het 
openzetten een ransuil 
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44 1 11 2018 Stef waasdorp jvb hele dag bewolkt Z4-5, vanaf 16:30 lichte regen gelukkig weer aankomst van vogels, veel groepjes 
vinken (en kepen) over de baan, weer wat meer 
lijsters, spreeuwen kleine groepjes en voornamelijk 
met een slag van 35 het dag totaal aangevuld, >2 
ruigpootbuizerd, bruine kiek, blauwe kiek, 3 
sperwers, plots een een stootduik van een buizerd 
achterin de baan (sprintje mocht niet baten voor de 
merel en de buizerd taaide af, zonde!) 

44 2 11 2018 Stef waasdorp jvb stevige NW 6 die in de middag afzakte naar NW3 (wanneer 
er geen buien langs trokken) 

in de ochtend volop koperwieken laag 
langstrekkend, veel vogels waaiden uit de netten, 
vanaf 10u helemaal stil. Gedurende de dag paar 
vogels per uur met een eindrondje van 10 (80% van 
de winterkoningen). Redelijk wat sperwers (>5) 
langstrekkend. 

44 3 11 2018 Stef waasdorp jvb nagenoeg windstil, 90% zon met in de loop van de ochtend 
een toenemende wind (Z4) 

Perfect vangweer dus kom maar op met de vogels. 
Helaas was er nagenoeg geen nieuwe aankomst 
geweest. Enkele groepjes kramsvogel en 
koperwiekjes trokken door voor de rest stil. Echt 
balen na een aantal dagen met veel uitwaaiende 
lijsters..... 

44 4 11 2018 Peter van Horssen, Karin 
Verspui 

wind in de loop van de dag naar 1BFT Veel merels in eerste ronde, allemaal touch 'n go, 
weinig zichtbare trek. 

45 5 11 2018 Peter van Horssen, Karin 
Verspui 

wind zo-o 2-3bft, heiig tot ongeveer 12 uur, waterig 
zonnetje 

Leeg, leger, leegst ... (keep eigen tmd) 

45 6 11 2018 Peter van Horssen & Martin 
Poot 

warm, 14 graden, zo 1-2, hoge bewolking Weinig trek, na het eerste merel en koperwiek golfje 
viel het helemaal stil. Ruigpootbuizerd, blauwe kiek 
en sperwer in de polder jagend. 

45 7 11 2018 Peter van Horssen, Martin 
Poot & Ysk van Horssen 

wind via zo4 -> z4 -> zw3, half bewolkt, vanaf 15 uur 
motregen 

Matsalu merel terug! 
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45 8 11 2018 Peter van Horssen, Martin Poot & Ysk van Horssen Zichtbare trek van houtduif, barmsijs, vink, 
kramsvogel, veel koperwiek en veel spreeuw. 
Smelleken, slechtvalk en houtsnip in de polder. 
Leucist koperwiek 's ochtends langs zien vliegen, in 
de avondronde gevangen. 

45 9 11 2018 Peter van Horssen, Martin Poot en Ysk van Horssen / Frank Majoor en Wessel Slob Netten dicht van 10.00 tot 11.30 uur. Cetti eigen 
terugvangst, geringd als 1kj op 22 augustus 2017. In 
2018 drie territoria in de Kroon’s polders. Dus 
waarschijnlijk is dit 1 van deze broedvogels. 

45 10 11 2018 Frank Majoor en Wessel Slob Minder regen en wind dan verwacht. Smorgens en avonds 
een bui. 

Havik, Bruine Kiek, Sperwer, Grote Bonte Specht en 
Houtsnip waargenomen. 

45 11 11 2018 Frank Majoor en Wessel Slob Redelijk rustige nacht en ochtend. Begin van de middag 
snel toenemende wind 

Extreem weinig zangvogels op Vlieland. Netten begin 
vd middag gesloten ivm toenemende wind (ZW6). 

46 12 11 2018 Frank Majoor en Wessel Slob rustig weer met een smorgens nu en dan een spatje lichte 
regen 

om 13.15 Vale Gierzwaluw rustig laag langs vliegend 
richting zuid (nu en dan lastig gevallen door 
Graspieper). Groepje ca 20 Grote Barmsijs 
overvliegend. Verder extreem stil 

46 13 11 2018 Frank Majoor, Maja 
Roodbergen, Wessel Slob & AJ 
Haarsma 

Veel wind en flinke regenbui rond zonsopkomst Nog veel minder zangvogels op het eiland dan 
afgelopen dagen in combinatie met te veel wind gaf 
vrijwel lege netten. Maar dat maakte de vangst van 
een Smelleken in de laatste ronde extra leuk. 

46 14 11 2018 Frank Majoor, Maja 
Roodbergen, Wessel Slob & AJ 
Haarsma 

rustig weer, gehele dag droog Geen nachttrek, wel wat dagtrek van oa spreeuw en 
vink plus groepje (ca 10) overvliegende 
Strandleeuweriken. 

46 15 11 2018 Frank Majoor, Maja 
Roodbergen, Wessel Slob & AJ 
Haarsma 

rustig weer, gehele dag droog LAATSTE VANGDAG 2018! Lichte nacht- en dagtrek. 
Veel meer vogels dan afgelopen dagen. Groot deel 
van Spreeuwen gevangen met slagnet. Wintertaling 
gevangen in grofmazig net met geluid in het donker. 
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 Bezoekersaantallen 

 

Wekelijks worden (minimaal) drie excursies gegeven voor belangstellenden die de ringbaan willen bezoeken.  

In 2018 zijn er in totaal 308 excursie gasten op de ringbaan ontvangen. 

 

 
 

Figuur 15 dagsom bezoekers 2018 


