
 1 

 
 

 

 

Jaarverslag 2019 

Vogelringgroep Derde KP Vlieland 



 2 

 



 3 

Voorwoord 

 

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

polders Vlieland voor het vangseizoen 2019. 

  

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 2019. 

 

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 kern van de ringgroep bestaat de volgende ringers: 

• Gerrit Bochem  

• Henri Bouwmeester 

• Frank Majoor  

• Holmer Vonk 

• Peter van Horssen 

en een wisselende pool gastringers: Stef Waasdorp, Bram Ubbels, 

Jan Visser, Arnold Wijker 

 

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/


 4 

SOORT aantal(terug) 

Wintertaling 1 (0) 

Torenvalk 1 (0) 

Waterral 154 (21) 

Porseleinhoen 1 (0) 

Waterhoen 2 (0) 

Bokje 1 (0) 

Watersnip 9 (0) 

Houtsnip 9 (0) 

Witgat 1 (0) 

Kleine Mantelmeeuw 1 (0) 

Zilvermeeuw 2 (0) 

Koekoek 1 (0) 

Draaihals 5 (0) 

Grote Bonte Specht 1 (0) 

Oeverzwaluw 2 (0) 

Boerenzwaluw 72 (0) 

Huiszwaluw 1 (0) 

Boompieper 15 (1) 

Graspieper 86 (5) 

Gele Kwikstaart 1 (0) 

Grote Gele Kwikstaart 7 (1) 

Witte Kwikstaart 9 (2) 

Winterkoning 121 (55) 

Heggenmus 91 (28) 

Roodborst 752 (175) 

Nachtegaal 6 (2) 

Blauwborst spec. 61 (20) 

Blauwstaart 1 (0) 

Zwarte Roodstaart 1 (0) 

Gekraagde Roodstaart 60 (4) 

Paapje 25 (0) 

Roodborsttapuit 6 (0) 

Tapuit 5 (0) 

Groenlandse Tapuit 2 (0) 

Beflijster 9 (0) 

Merel 1533 (194) 

Kramsvogel 39 (1) 

Zanglijster 521 (2) 

Koperwiek 1066 (20) 

Cetti's Zanger 22 (24) 

Sprinkhaanzanger 39 (7) 

Snor 1 (0) 

Waterrietzanger 1 (0) 

Rietzanger 189 (22) 

Bosrietzanger 14 (2) 

Kleine Karekiet 298 (49) 

Grote Karekiet 1 (0) 

Kleine Spotvogel 1 (0) 

Sperwergrasmus 5 (0) 

Braamsluiper 86 (3) 

Grasmus 102 (6) 

Tuinfluiter 301 (25) 

Zwartkop 1128 (60) 

Bladkoning 26 (4) 

Tjiftjaf 230 (20) 

Siberische Tjiftjaf 7 (0) 

Fitis 274 (6) 

Goudhaan 1155 (81) 

Vuurgoudhaan 18 (4) 

Grauwe Vliegenvanger 5 (0) 

Bonte Vliegenvanger 58 (2) 

Baardman 44 (1) 

Pimpelmees 320 (94) 

Koolmees 40 (67) 

Boomkruiper 1 (0) 

Spreeuw 164 (0) 

Vink 80 (2) 

Keep 60 (1) 

Groenling 34 (6) 

Putter 1 (0) 

Sijs 20 (0) 

Kneu 54 (2) 

Kleine Barmsijs 2 (0) 

Geelgors 1 (0) 

Dwerggors 2 (0) 

Rietgors 42 (6) 

Witgesterde Blauwborst 7 (4) 

IJslandse Koperwiek 2 (0) 

Siberische Braamsluiper 1 (0) 

Totaal 9517(1029) 

 
Tabel 1 Aantal gevangen vogels in seizoen 2019 
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Figuur 1 Totaal aantal geringde vogels per dag in 2019 (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 2019.  
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Verloop van het vangseizoen 2019 

 

In 2019 zijn in totaal 9517 vogels nieuwe geringd en 1029 (11,5%) terug gevangen. Oeverzwaluw en huiszwaluw zijn nieuwe soorten voor de 

ringbaan. Naast opnieuw een vangst van een kleine spotvogel is er ook blauwstaart, waterrietzanger, grote karekiet (11 november!), snor, 

Siberische braamsluiper, IJslandse koperwiek gevangen. Opvallend hoge aantallen boerenzwaluw, pimpelmees en goudhaan. 

 

 

In de figuren 3 t/m 14 staat, van een selectie van soorten, het doortrekverloop van het seizoen 2019. 
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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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week dag maand jaar ringers weer opmerkingen 

32 12 8 2019 Frank Majoor plus fam & Wessel Slob Eerste vangag voor dit najaar. Goed begin met record 
aantal blauwborst, bosriet en cetti. Vanaf nu wordt er 
dagelijks geringd tot half november 

33 13 8 2019 Frank Majoor 
met familie & 
Wessel Slob 

Lekker vangweer. Alle 
buien gingen langs! 

Wederom redelijk veel vogels maar niets vets. Geen 
zichtbare trek. 

33 14 8 2019 Frank Majoor 
en familie plus 
Wessel Slob  

Wederom mooie 
vangdag. Gedelijk 
tioenemende wind 
(van 2 naar 4) 

Tweede snor ooit. Witgat in Rallenkooi 

33 15 8 2019 Frank Majoor, 
Tijmen Majoor 
& Wessel Slob 

Enkele bui en wind toenemend 3-6 

33 16 8 2019 Frank Majoor & 
familie 

start vrijwel windstil Komend weekend wordt niet geringd. Record aantal 
Kneu. Verder relatief rustig 

33 19 8 2019 SW JvB Hele dag veel wind uit 
de zuidwesthoek en 
veel bewolking op de 
middaguurtjes na 

Turkse tortel, grote bonte specht en paapje in het hout 
maar helaas niet gevangen. Vaak Bruine Kiekendieven 
rond of over de baan. Daarnaast leuke groepen 
kneutjes en graspiepers. De gevangen Graspieper 
betreft een net uitgevlogen jong (ca. 5dg uit het nest) 
die nog gevoerd werd.  

34 20 8 2019 SW JvB stuk rustiger dan 
gisteren met West 4, 
wel erg zonnig op de 
baan aangezien de 
wolkenvelden vlak 
langsdreven 

Draaihals paar x terugroepend naar geluid maar niet 
gevangen, 1 van de kneuen betreft een paar dagen 
uitgevlogen jong, Rietzanger adult met een PARISring, 
Kneu ad vrouw verm. van Schier  

34 21 8 2019 SW JvB Weinig wind en volop 
zon 

Kneu record met gemak overtroffen door geluid bij de 
netten (was 4). Tjiftjaf ad uit 2018. Donderdag word 
niet gevangen! Vanaf Vrijdag weer volop. 
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34 23 8 2019 SW JvB 
 

Koolmees NVO (met kleurringen). Gezonde 1kj 
Zilvermeeuw op het slag. Grasmus hoog aantal voor 
deze plek.Een Aalscholver op het droge onder een 
mistnet, helaas was deze zo dom (slim?) om onder het 
duindoornstruweel te kruipen. Onbereikbaar en steeds 
een stukje verder kruipend als je in de buurt kwam. 
Uiteindelijk alleen maar met meer respect voor de 
ondoordringbare stekelstruik de poging gestaakt. 

34 24 8 2019 SW JvB Volop zon Weinig aankomst maar wel wat leuke soorten, 
Rietzanger met een Brussels-ring. Boerenzwaluw 
dagrecord. Pimpelmees NVO. Koolmees NVO. 

34 25 8 2019 SW JvB volop zon 
 

34 25 8 2019 SW JvB windstille warme 
avond na een 
superwarme dag 

Aangezien er ´s ochtends in de eerste ronde een aantal 
Boerenzwaluwen werden gevangen kon het zijn dat er 
een slaapplaats in de buurt zat (2 dagen ervoor kwam 
er ´s avonds ook een grote groep ca. 200 langs maar 
deze kregen we niet naar beneden).  Oeverzwaluw 
nieuwe BAANSOORT! 

34 26 8 2019 SW JvB super warme dag Netten tijdig moeten sluiten vanwege de warmte 

34 26 8 2019 SW JvB warme avond met toch 
nog een stevig windje 
(vanuit netperspectief 
gezien) 

Aangezien het gisteravond in een korte periode met 
weinig meters net redelijk succesvol was qua zwaluwen 
werd er nu geprobeerd met de hele netopstelling. 

35 27 8 2019 SW JvB weer een superwarme 
dag 

Fazant man vlak langs lijsternet, Blauwborst man adult 
van 2018, Draaihals door velen van dichtbij kunnen 
laten zien vanwege de geplande excursie. Huiszwaluw 
nieuwe BAANSOORT! 
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35 27 8 2019 SW JvB warme avond met een 
beetje wind 

Wederom vanwege de wind niet gelukt een grote groep 
zwaluwen naar beneden te trekken. Gelukkig waren er 
in de schemer 2 groepjes die laag over de baan richting 
de slaapplaats wilden gaan. De Tapuiten waren de 
eersten van dit najaar. 

35 28 8 2019 SW JvB Een broeierige ochtend 
met rond de middag 
uur een buitje 

Eerste ronde weinig vogels maar toch nog redelijk wat 
weten bij te sprokkelen toen de vegetatie droogde 
(onweersbui rond 02.00 in de nacht) 

35 28 8 2019 SW JvB nagenoeg windstille en 
bewolkte avond met 
een drupje regen 

De zwaluwen vlogen hoog over zonder reactie, 
wederom een groepje in de schemer. 

35 29 8 2019 SW JvB 
 

Rustige ochtend met in de eerste 2 rondes vooral 
scharminkels. Fitissen onder de 7.5 gram en Tuinfluiters 
onder de 17.5 gram. Gedurende de ochtend kwam wel 
wat ´vet´ binnen. Vanaf 12u waren de rondjes vooral 
terugvangsten in de ´bol´staande netten met ook nog 
eens meer zon dan verwacht.  

35 30 8 2019 SW JvB zw 3 naar west 4 
gedurende de ochten 

Toenemende wind en zon dus rond 12:00 bijna geen 
vogels meer. Wel de eerste 2 poepjes van Bonte 
Vliegen voor C.Both verzameld voor DNAanalyse 
voedsel. Dat komt mooi uit want vandaag is de 
wisseling van ringer.  
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35 31 8 2019 Henri 
Bouwmeester 

Droog, zonnig vanaf 2e 
ronde, wind 4 bft Zuid, 
bewolking 0/8 tot 
beetje sluier. temp min 
17 en max 22 graden. 

Al na de 1e ronde nieuwe baansoort : een jogger zat 
verward in het dijknet. Geen bord gezien, geen hek 
gezien. Best wel vogels aanwezig in het terrein, maar 
net iets teveel wind en al vroeg zon op de netten. 
Verslag later op : www.ringersdagboek-
henri.blogspot.nl 

35 1 9 2019 Henri 
Bouwmeester 

Droog, temp minim. 17 
en max 17 graden, 
bewolking 7/8> 8/8> 
6/8, wind constant 4 
bft W>NW>W 

Heel erg rustig in duin en polder. Later op de ochtend 
pas meerdere Rietzangers. Paap van 20,7 gram ! Af en 
toe een Boerenzwaluwtje over, verder amper iets 
gezien. Verslag later op www.ringersdagboek-
henri.blogspot.nl 

 

35 2 9 2019 Henri 
Bouwmeester, 
Esther 
Schuitemaker 
en Imre 
Schuitemaker 

Droog, bewolking 6/8 > 
4/8 > 4/8 , Afgelopen 
nacht 2 mm neerslag, 
Temp minim 15 en max 
19 graden, wind 5 bft 
West. 

Kennelijk weer geen aankomst, was ook niet echt een 
goede treknacht met frequent regenbuien... Meeste 
vogels voorzien van flink wat vet; Tuinfluiter van 25,9 
gram. Kleine Mantel (fitte juveniel) en gekraagde 
Roodstaart op de slag. Nu al behoorlijk meer 
Rietzangers dan vorig jaar. Waarnemingen: 1 x groepje 
Boerenzwaluwen in het hout. Enkele Holenduiven naar 
ZW. 2 x Rood Weeskind op de ringhut, meerdere 
Distelvlinders. Na sluiten netten sirenes op het eiland : 
duinbrand achter de polder op de Vliehors ! Verslag 
later op : www.ringersdagboek-henri.blogspot.nl 

http://www.ringersdagboek-henri.blogspot.nl/
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36 3 9 2019 Henri 
Bouwmeester, 
Imre en Esther 
Schuitemaker. 

Droog, wind West 5 bft 
constant, temp minim. 
18 en max 20 graden, 
bewolking 7/8 > 5/8 > 
8/8. 

Door buien en wind tot 7 bft later begonnen, amper 
vogels in het veld. Het werd vandaag meer een klusdag 
dan een vangdag.  Er is wel aankomst van Tapuiten 
geweest. Waarnemingen : enkele Boompiepers 
overvliegend, paar Boerenzwaluwtjes.  Verslag later op 
: www.ringersdagboek-henri.blogspot.nl 

36 4 9 2019 Henri 
Bouwmeester, 
Imre en Esther 
Schuitemaker. 

Gedurende de gehele 
dag regen, in totaal 17 
mm ; Temp 16 graden, 
Wind NW 6 bft , 
bewolking 5/8. 

Na een hele dag regen aan het begin van de avond toch 
nog even naar de baan. Amper de moeite, maar de nul 
is weer van de lijst. Kleine Karekiet was moddervet. 
Verslag later op www.ringersdagboek-henri.blogspot.nl 

36 6 9 2019 Henri 
Bouwmeester 

Droog, temp minim 15 
en max 17 graden, 
Wind 4 bft WNW > 6 
bft NW, bewolking 7/8 
> 8/8 > 7/8. 

Na 1,5 dag met 23 mm neerslag en veel te veel wind nu 
weer in actie.  Vanaf 11 uur nam de wind alweer toe, 
netten gesloten omdat de uitschieters naar 7 bft 
gingen. Amper vogels in de polder, maar toch 
verhouding 25 nieuw geringd tegen 1 terugvangst... 2 
Tapuiten ter plaatse. Poepmonster van bonte Vlieg 
verzameld voor voedselanalyse door RUG. Verslag later 
op www.ringersdagboek-henri.blogspot.nl 

36 7 9 2019 Henri 
Bouwmeester, 
Imre 
Schuitemaker, 
Wim Eversdijk. 

Enkele malen een 
spetter, temp minim 
14,5 en max 17 graden, 
Wind NW 4 bft > 6 bft 
N vanaf 16 uur. 
Bewolking 
4/8>6/8>7/8. 

Later begonnen wegens aanhoudende buien in de 
nanacht. Gisteravond en vannacht brachten 24 mm 
naar het eiland. Opnieuw amper vogels op het eiland, 
toename Fitissen maar amper Zwartkop. Draaihals 2 x 
voor mn snufferd in en uit het net. Verslag later op 
www.ringersdagboek-henri.blogspot.nl 
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36 8 9 2019 Henri 
Bouwmeester, 
Imre 
Schuitemaker, 
Wim Eversdijk. 

Om 07:30 uur kort 
buitje, afgelopen nacht 
1,5 mm, verder droog, 
wind NW 5 bft > 2 bft > 
1 bft W, temp minim 
13 en max 16 graden. 
Bewolking 
8/8>4/8>4/8. 

Eindelijk..... aankomst. Na een korte bui doken er aan 
alle kanten vogels op van diverse pluimage. Het 
sprokkele de gehele dag lekker door. Verslag later op 
www.ringersdagboek-henri. blogspot.nl 

36 9 9 2019 Henri 
Bouwmeester, 
Wim Eversdijk, 
Imre 
Schuitemaker. 

Bij aanvang van lichte 
naar gestage regen ; 
daarna gehele dag 
droog; wind ZW 2 > W 
1 bft ; bewolking 8/8 > 
6/8 > 5/8. 

Bij aanvang lokale vrijwel stilhangende bui, daarna 
droog en ineens overal vogels en later ook vele 
atalanta's. 's Middags ook veel boerenzwaluwen laag 
door de polder richting Zuidwest. Heel goed dagje voor 
gekraagde Roodstaarten, zelfs zonder ons beste netje 
daarvoor dat even niet meer kan staan wegens 
maaiwerkzaamheden in de polder. En ineens waren er 
weer Waterrallen in het terrein. Er joeg vandaag ook 
regelmatig een Sperwer door de polder. Verslag later 
op www. ringersdagboek-henri.blogspot.nl 
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37 10 9 2019 Henri 
Bouwmeester 
en Wim 
Eversdijk 

Droog, temp minim 15 
en max 18,5 graden. 
Wind 0-1 bft NW naar 
2 bft W. Bewolking 
6/8>4/8>4/8. 

Buiten de Zwartkoppen, overwegend mindere goden in 
de netten. Achterblijvertjes van de trekgolf die 
kennelijk amper is aangevuld, terugvangsten 
Tuinfluiters illustreren dit mooi. Om 08:30 uur heel kort 
even een buitje. Grauwe vliegenvangers vangen we hier 
minder dan Bladkoningen. Verslag later op 
www.ringersdagboek-henri.blogspot.nl 

37 12 9 2019 Henri 
Bouwmeester 

Droog, wind 4 bft ZW > 
5 bft NW, temp minim 
16 en max 20 graden. 
Bewolking 4/8 > 2/8. 

Niet echt veel trek, maar actie in de polder na het 
maaien van eergisteren. Sperwer-man en -vrouw 
meerdere malen aan het rondklooien tussen de netten. 
In de loop van de middag juveniele Roodpootvalk 
rondvliegend. In de polder op het gemaaide veld enkele 
honderden Piepers en tientallen Kwikken. Ook de 
Pimpels beginnen de polder te bezoeken, 1 ex NVO, 
NIOO nestkast-onderzoek gecontroleerd. Ondanks dit 
intensieve onderzoek hebben we dit seizoen stiekem nu 
al 58 Pimpels zelf geringd. Koekoek 2e in 22 jaar. Rups 
van Ligusterpijlstaart op het puinpad aangetroffen. 
Verslag later op www.ringersdagboek-henri.blogspot.nl 

http://www.ringersdagboek-henri.blogspot.nl/
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37 13 9 2019 Henri 
Bouwmeester, 
opgevolgd door 
Gerrit Bochem 
en André Taam. 

Droog, afgelopen nacht 
toch buitje 0,5 mm, 
bewolking 
6/8>4/8>3/8, temp 
minim13 en max 16 
graden. Wind 
aanvankelijk 5 bft NNW 
> 2 bft N.  

Wederom amper aankomst, wel nieuwe Tapuiten op 
het eiland. Sperwer jaagt in de polder op de vele 
Graspiepers en heeft buit. Waarnemingen: 1 Turkse 
Tortel in het hout, even later ging er een Kramsvogel 
naast zitten. Iedere dag beetje meer Pimpels in het 
duin..... 1 teruggevangen van nestkast-onderzoek NIOO. 
1 Zwartkop eigen terug van 29-8-2017. Verslag later op 
www.ringersdagboek-henri.blogspot.nl Gerrit Bochem 
vult latere vangsten aan... 

37 13 9 2019 G.Bochem 
A.Taam 

mooi rustig droog weer 
met zon 

wat witte kwikken op het veld met veel graspiepers 
verder rustig begin van mijn periode waarschijnlijk 
roodpootvalk hoog boven de baan bij het opruimen en 
buizerd op het veld bij de weg 

37 14 9 2019 G.Bochem 
A.Taam  

mooi rustig droog weer 
met zon 

weinig beweging ritsel index bij openen 2 wel leuke 
vangsten maar 1 buizerd zien overkomen in de ochtend 
aardig wat witte kwik op het veld en een paar 
graspiepers later op de ochtend nog 1 grote gele kwik 
op het pad en nog een paar boerenzwaluwen 
overvliegend en bij opruimen een grijsbruine kat met 
aan voorzijde strepen op het pad verder nog een 
nieuwe kabel getrokken voor de speaker bij het u net 

37 15 9 2019 G.Bochem 
A.Taam 

winderig maar mooi 
weer 

1 jonge slechtvalk in de polder kat weer op het pad 
verder erg rustig 

37 16 9 2019 G.Bochem 
A.Taam 
C.Zuhorn 

s'morgens bewolkt met 
motregen s'middags 
zon en heerlijk weer 

1 bruine kiekendief 2 grote gele kwikstaart 1 sperwer 
wat graspiepers verder weinig trek waarneembaar dus 
maar weer herstel werkzaamheden gedaan en wat 
vlonders gemaakt 

38 17 9 2019 G.Bochem 
A.Taam 
C.Zuhorn en 
vanaf 10:00 R 
Meijer 

winderig maar mooi 
weer met in de vroege 
ochtend nog een paar 
spetters 

1 buizerd 1 bruine kiekendief groepje van 50 kneu 1 
draaihals op het pad naar slagboom verder erg stil door 
vele wind 
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38 18 9 2019 G.Bochem 
C.Zuhorn en R 
Meijer 

mooi maar winderig en 
zonnig 

1 buizerd  en 1 bruine kiekendief verder weinig trek 
waarneembaar maar leuke sortering met betere vet en 
vliegspier misschien de blijvers die naar de polder zijn 
opgeschoven 

38 19 9 2019 G.Bochem 
C.Zuhorn en R 
Meijer 

mooi rustig droog weer 
met later zon 

begon erg rustig tegen 10 uur werd het langzaam iets 
meer, leuke gevarieerde mengeling van vogels met 
vandaag 3 bladkoningen  

38 20 9 2019 G.Bochem 
C.Zuhorn en R 
Meijer 

bewolkt en rustig weer leuke afwisselende dag met moeilijke soorten en de 
eerste buitenlandse terugvangst van een graspieper uit 
Noorwegen 

38 21 9 2019 G.Bochem en 
C.Zuhorn en  

mooi rustig en zonnig 
nazomerweer  

2 sperwers 3 buizerds 1 slechtvalk 1 torenvalk 1 blauwe 
reiger nog steeds weinig trek waarneembaar 

38 22 9 2019 G.Bochem 
C.Zuhorn tot 
13:30 

mooi rustig en zonnig 
nazomerweer  

2 Buizerd diverse blauwe reigers1 zilverreiger 19 
lepelaars richting Texel 1 sperwer 3 watersnip wat 
graspiepers op het veld geringde boompieper van 
gisteren zwartkop met Helgoland ring verder weer 
weinig trek waarneembaar  

38 23 9 2019 G.Bochem 
C.Zuhorn 

begon met regen (3,5 
mm) daarna mooi weer 

met regenbui Turkse tortel in hout met 3 merels en 2 
zanglijsters leek op eerste gezicht hoopvol maar viel 
later tegen toch leuke vangsten wat kraaien op het veld 
4 blauwe reigers richting Texel 

39 24 9 2019 G.Bochem 
C.Zuhorn  

begon winderig  4 tot 5 
later toenemend rond 
13:00 regen 

9 watersnip 1 bruine kiekendief 1 smelleken  

39 25 9 2019 G.Bochem 
C.Zuhorn 

dreigende luchten 
maar op 1 bui toch 
droog gebleven wind Z 
2 toenemend naar 4 

4 reigers richting Texel verder weinig trek 
waarneembaar 1 torenvalk 1 bokje 

39 26 9 2019 G.Bochem 
C.Zuhorn 

begon droog later 
regen  

tot 8:30 alles open daarna helft dicht tot 12:30 toen 
alles dicht door gestage regen weinig waarneembaar 
even goed eenpaar leuke vangsten 
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39 27 9 2019 G.Bochem 
C.Zuhorn 

veel wind en 2 korte 
maar hevige buien (4 
mm) en later korte 
buitjes 

1 torenvalk en een groepje witte kwikstaarten even op 
het veld door de stilte voorde storm wel nog tijd gehad 
de laatste storing in het geluid op te lossen door 
ondeskundig gerommel aan de installatie en het weer 
niet origineel terugplaatsen van speaker kabels kregen 
we gekraak en uitval van de radio dus de gene die 
hieraan gesleuteld hebben hebben Henri een geluidloze 
of storende periode bezorgd en mij weer een hoop 
werk om het op te sporen en op te lossen 

39 28 9 2019 G.Bochem 
C.Zuhorn 

veel wind windkracht 5 
toenemend naar 6 tot 
7 met een aantal korte 
buitjes 

door hoger water in de polder veel meeuwen en een 
groep graspiepers en een paar witte kwikstaarten 
verder geen trek waarneembaar  

39 29 9 2019 G.Bochem heel veel regen en 
harde wind  

bij kleine opklaring toch nog even naar de baan veel 
water gevallen 21 mm afgelopen dag in 4 dagen 54 mm 
het water peil in de polder stijgt en het word rap natter 
langs de netten geen mensen voor een excursie dus om 
twaalf uur weer gestopt 

39 30 9 2019 G.Bochem 
C.Zuhorn  

erg winderig met af en 
toe een buitje 

1 slechtvalk 1 vrouw blauwe kiekendief 1 smelleken 
groepjes witte kwikstaarten wat graspiepers aantal 
bontbekjes wat tureluurs paar kieviten meeuwen  
verder weinig trek waarneembaar toch nog wat vogels 
kunnen vangen 
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40 1 10 2019 G.Bochem 
C.Zuhorn 

nog steeds veel wind twee keer sperwer in het net en er ook weer. ook 
kiekendief vrouw nog aanwezig verder wat meer 
graspiepers en witte kwikstaarten in het veld s'morgens 
bij openen netten een egel op het pad van het lange 
net rallen wel aanwezig maar niet gevangen verder nog 
geen grote aankomst sprokkelen de leuke soorten bij 
elkaar leuke dag gehad  

40 2 10 2019 G.Bochem 
C.Zuhorn 

nog steeds veel wind 
en af en toe een buitje 

1 bruine kiekendief golfje met koperwiek en zanglijster 
maar geen grote trek laag waarneembaar gingen op 1,5 
km hoogte schijnbaar over verder graspiepers en witte 
kwikstaarten op het veld en 2 katten rond de baan 

40 3 10 2019 G.Bochem 
C.Zuhorn(tussen 
10:00 en 
12:00even weg 
voor werk) 

beter weer dan 
voorgaande dagen 
geen regen en minder 
wind 

weinig trek waarneembaar in de lucht maar aan de 
grond toch meer soorten excursie gehad met 6 
personen en 6 jonge kinderen 1 ervan wilde eigenlijk 
niet weg 

40 4 10 2019 G.Bochem 
C.Zuhorn 

veel harde wind en 
motregen  korte droge 
periodes 

al vroeg aanwezig maar pas later wat netten open 
geschoven dicht bij de hut aangezien mijn opvolger pas 
met de middag boot kwam om drie uur alles 
dichtgeschoven en toch nog een paar leuke soorten bij 
elkaar gesprokkeld 

40 5 10 2019 AW, JV, SL, GB (eerste uurtje), 2 gasten 
SBB 

wat koper en zanglijstertrek, maar sprokkelwerk; 
aardige sijzentrek; 1 grote gele Z;diverse oeverpiepers, 
1 op slag gehad; zeearend langs 

40 6 10 2019 AW, JV en SL Grote gele met Noorse ring in een mistnet. 

40 7 10 2019 AW, JV en SL We waren happy met Blauwstaart in de tweede ronde. 

41 8 10 2019 AW, JV en SL 
 

41 9 10 2019 aw, jv en sl 
 

Eindelijk wat Sijzen kunnen vangen. Erg veel Sijzen op 
weg naar Texel! 

41 10 10 2019 AW, JV en SL Wat een bak wind! Af en toe een bui. 

41 11 10 2019 JV 
  

41 12 10 2019 JV, AW en SL, opgevolgd door HV, HB en JB 
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41 13 10 2019 Homer Vonk, 
Henri 
Bouwmeester 
en Jeroen 
Breidenbach. 

Druilerige dag Een motregen, mist, druil en buiendag. Desalniettemin 
toch nog vogels op het eiland. Verslag tevens op 
www.ringersdagboek-henri.blogspot.nl 

41 14 10 2019 Holmer Vonk, 
Henri 
Bouwmeester 
en Jeroen 
Breidenbach. 

Temp minim 12 en max 
14 graden, wind 0-1 bft 
W -> 1 bft O -> 3 bft 
ZO, bewolking 8/8 -> 
6/8 -> 8/8. 

In de vroege ochtend leuke trek van Koperwieken, 
Vinken enkele Kepen, Sijzen. Daarna late aankomst van 
behoorlijke aantallen en groepen Koperwieken. In de 
middag 2 boven de polder rondvliegende B-52 
bommenwerpers. Eind van de middag enige tijd 
onweersbui, daarna zowel vertrekkende als slaapplaats 
zoekende lijsters. Enige tijd vrouw-1 kj Torenvalk in het 
hout en op enkele van de netstokken. Verdere 
meerdere waarnemingen Sperwer, Havik, Slechtvalk, 
Buizerd.  Verslag later op www.ringersdagboek-
henri.blogspot.nl 

42 15 10 2019 Holmer Vonk, 
Henri 
Bouwmeester 
en Jeroen 
Breidenbach 

Een paar lichte buien 1 London Keep. Verse 2.3 ring beginnend met 
AC.Torenvalk zat na het ringen binnen 10 minuten weer 
in het hout.Klap spreeuwen van 34.Gedurende de 
ochtend liep het vol met Goudhanen. Daarom een 
gedurende de ochtend een deel van de netten gesloten 
en het geluid uitgezet om ook vogels te kunnen 
meten.Aan de ringtafel is van 8:00 tot 21:45 nonstop 
geringd en gemeten. 

42 16 10 2019 Holmer Vonk, Henri Bouwmeester en 
Jeroen Breidenbach 

Ochtend half bewolkt en prettig weer. Aankomst 
Koperwieken, zanglijsters en Merels. Conditie slechter 
dan gisteren. Geen vet en matige vliegspier. Goudhaan 
ook minder in conditie, maar best redelijk.Vanaf 15.00 
lichte regen.  
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42 17 10 2019 Holmer Vonk, 
Henri 
Bouwmeester, 
Jeroen 
Breidenbach, 
Merel Zweemer 

Aangenaam licht 
bewolkt najaarsweer, 
gevolgd door 
bewolking en een paar 
spetters. Wind 
draaiend van W naar Z. 

Koolmees NVO  Y0147xx Ontspannen dag met lichte 
trek van Koperwiek, Keep, Vink, Sijs. Conditie 
Koperwieken erg slecht. 

42 18 10 2019 Holmer Vonk, 
Henri 
Bouwmeester, 
Jeroen 
Breidenbach, 
Merel Zweemer 

T begon een beetje bewolkt met aardig wat wind. Om 11:00 begon het ruige 
weer. 

42 19 10 2019 Holmer Vonk, 
Henri 
Bouwmeester, 
Jeroen 
Breidenbach, 
Merel Zweemer 

Tot 11:00 harde wind 
en regen. Daarna 
droog, hoewel de wind 
nog stevig bleef (6) 

Zo goed als geen trek.  

42 20 10 2019 Holmer Vonk, 
Henri 
Bouwmeester, 
Jeroen 
Breidenbach, 
Berry 
Striekwold 

Heerlijk weer, weinig 
wind, beetje zon 

1 Koolmees NVO. 

42 21 10 2019 Holmer Vonk, 
Henri 
Bouwmeester, 
Jeroen 
Breidenbach, 
Merel Zweemer 

Tot 13:15 regen en 
wind. Direct na de 
laatste regen de netten 
geopend. 

Overal Roodborsten, Zwartkoppen, Tjiffen en 
Goudhanen. Stavanger Roodborst met bling bling ring. 
Grote gele kwik op slag. 
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43 22 10 2019 Holmer Vonk, Henri Bouwmeester, Jeroen 
Breidenbach, Berry Striekwold 

Roodborst Stavanger ring 

43 23 10 2019 Holmer vonk, 
Henri 
Bouwmeester, 
Berry 
striekwold, 
Jeroen 
Breidenbach. 

Droog, wind 2 bft  
bewolking 6/8 

Niet echt merkbare aankomst, toch leuke vangdag. 

43 24 10 2019 Holmer Vonk, Henri Bouwmeester, Jeroen Breidenbach, Berry Striekwold 

43 25 10 2019 Holmer Vonk, 
Henri 
Bouwmeester, 
Jeroen 
Breidenbach, 
Berry 
Striekwold 

De dag begon met ZW6, afnemend naar 4 om 10:30. Weer toenemend naar 6 om 
15:00. 

43 27 10 2019 Michiel, Hans, Arjan, Peter 

43 28 10 2019 Hans, Michiel, 
Arjan, Peter 

NW4 > N4, half 
bewolkt 14 graden, zo 
nu en dan klein buitje 

In ochtend veel trek van kramsvogel, koperwiek en 
merel. Vogels hadden allemaal 'haast' ... 

44 29 10 2019 Hans, Arjan, 
Michiel en Peter 

start met NW3 en 
kleine buitjes, daarna 
snel helder en 
uiteindelijk oost3 
onbwolkt 

tussen 10 en 14 uur groepjes pimpels richting oost(!), 
verder weinig zichtbare trek. Terugmelding Lithuania 
pimpelmees 

44 30 10 2019 Michiel, Hans, 
Peter 

O3 naar ZO5, helder en 
koud, maximaal 10 
graden 

's ochtends aankomst van lijsters (koperwiek/merel), in 
de loop van de ochtend ook groepen kramsvogels 
richting oost (!). 

44 31 10 2019 Michiel, Hans, 
Mees, Peter 

O4 later ZO3/ZO2 
helder en koud 

rustige en koude dag,  trek van koperwiek en sijs 
richting oost (!), kauwen r west. Eigen merel terug 
geringd op 9/11/2016. 



 28 

44 1 11 2019 Michiel, Mees, 
Hans & Peter 

geheel bewolkt, zuid4 
regenfront in aantocht, 
waterkoud 

brr waterkoud, geen trekkende vogels te zien. 

44 2 11 2019 Hans, Mees, 
Peter 

zw3, later aantrekkend naar zw6, buiig, 17 graden, half bewolkt 

44 3 11 2019 Ysk, Mees, 
Peter 

zw4 > zw2, half 
bewolkt, 14 graden 

een klein beetje zichtbare trek van vink, kneu en sijs 

44 4 11 2019 Ysk, Peter half bewolkt, zw2, 
soms lichte motregen, 
14 graden 

weinig zichtbare trek, vnl vink en kleine groepjes 
kramsvogel 

45 5 11 2019 Ysk, Folkert, 
Peter 

bijzonder: hele dag 
geen wind!, half tot 
geheel bewolkt, 14 
graden, na 16:30 regen 

beetje trek van kramsvogel, koperwiek en vink. 

45 6 11 2019 Ysk, Folkert, 
Peter 

ochtend buitjes en N4, 
later op de dag 
stapelwolkjes en wind 
NW3 > NW2, koud: 10 
graden 

In de ochtend trek van kramsvogel, koperwiek en 
barmsijs. Pestvogel (zeer kort)  in het hout en daarna 
door naar ZW. 

45 7 11 2019 Folkert, Peter ZO3, geheel bewolkt, in 
de ochtend een paar 
buitjes, na 2uur regen 

in de ochtend koperwiek en kramsvogel trek 

45 8 11 2019 Peter helder en koud, zw4, 
buien op de noordzee 

mooie koude ochtend met heel vroeg wat koperwieken 
en kramsvogel trek. Sperwer man kort in het hout. 

45 9 11 2019 Frank Majoor, 
Wessel Slob, AJ 
Haarsma en 
Maja 
Roodbergen 

zo 3 afnemend nw 1 Bij start buitje maar al snel mooi vangweer. Twee 
houtsnip in schemer in grofmazig net. Bladkoning 
vreemd donker exemplaar maar geen Humes. Zichtbare 
trek van kleine groepjes lijsters. 
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45 10 11 2019 Frank Majoor, 
Wessel Slob, 
Anne-Jifke 
Haarsma, Maja 
Roodbergen 

rustig weer Lekker weer weinig vogels. Meeste vogels in grofmazige 
netten. Vier baardmannen in rallenkooi (op 
meelwormen afgekomen?). Eigen man Merel terug van 
9-11-2016 (toen 1kj). 

45 11 11 2019 Frank Majoor, 
Anne-Jifke 
Haarsma, 
Steven van Gils 
en Maja 
Roodbergen 

toenemende wind en 
bewolking, vanaf 12.30 
regen 

Adulte Grote Karekiet als grote verrassing. Twee 
houtsnip wederom in grofmazig net. Eerste Waterhoen 
voor dit seizoen (met de hand gevangen in het donker 
bij openzetten van de netten). 

46 12 11 2019 Frank Majoor, 
Steven van Gils 
en Harry de 
Rooij 

buiig en winderig LAATSTE VANGDAG, komend najaar wordt er van half 
augustus tot half november weer geringd 
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 Bezoekersaantallen 

 

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

In 2019 zijn er in totaal 208 (waaronder 31 kinderen) excursie gasten op de ringbaan ontvangen. 

 
Figuur 15 dagsom bezoekers 2019 


