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Uit het verslag blijkt dat er in 2019 diverse 
records gebroken zijn. Het aantal van 
7919 geringde vogels is hoger dan dat 
van de voorafgaande zes jaar. De eerste 
Rietzanger vloog al op 7 april in de netten. 
Zo vroeg in het jaar was nog niet eerder 
gebeurd. De koude periode die daarna 
aanhield tot half mei, betekende dat de 
Kleine Karekieten later aankwamen.
Nog een record: wel 50 verschillende 
Cetti’s Zangers zijn geringd, waarvan er 
drie paar in de directe omgeving hebben 
gebroed.

C.E.S. (Constant E ort Site)
Met het CES-project wordt op 
gestandaardiseerde wijze informatie 
verzameld over aantalsontwikkelingen 
van vogels. Het gaat dan onder andere om 
overleving, reproductie en verspreiding 
van die vogels. Het CES-project wordt 
in een groot aantal Europese landen op 
dezelfde wijze gerund en de gegevens 
worden centraal opgeslagen en kunnen op 
Europese schaal worden geanalyseerd.
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Aanhoudend waakzaam
De ringgroep is in het vroege voorjaar 
en in de herfst van ’s morgens voor 
zonsopkomst tot het eind van de ochtend 
druk bezig met het vangen, ringen en 
registreren van de vogels. Van iedere 
vogel worden de maten en het gewicht 
genoteerd.

Geolocators
Van de 20 Kleine Karekieten die in 
voorgaande jaren uitgerust werden met 
een geolocator, zijn er 7 teruggevangen. 
Dit aantal is boven verwachting! De berg 
aan data wordt nog ver- en bewerkt. Wel 
is al duidelijk dat deze vogels de winter 
doorgebracht hebben in een groot gebied 
ten zuiden van de Sahel. Met een extra 
blauw ringetje om de poot zijn deze al 
eerder geringde karekieten opnieuw 
vertrokken naar Afrika. Interessant zal zijn 
om te zien of bij terugvangst in komende 
jaren deze vogels dan dezelfde route 
nemen als in 2019. Van de gezenderde 
Bosrietzangers, die gebruikmaken van de 
oostelijke trekroute naar Afrika, werd er 
niet één teruggevangen. Mogelijk hee  het 
slechte weer in de Balkan daar een rol bij 
gespeeld.

Bijzondere terugvangsten
Op 23 augustus werd een Rietzanger 
uit Denemarken gevangen en op 22 
september een Kleine Karekiet uit Zweden. 
Een Goudhaan die op 10 november werd 
bemachtigd was geringd in Stockholm 
(Zweden).
Een terugmelding van een op 23 januari 
2014 in Zambia door Bennie van den 
Brink geringde Boerenzwaluw was echt 
bijzonder.
Het vangen van de twee Waterrietzangers 
in augustus is ook het vermelden waard. 
Dit is een zeer bedreigde Europese soort 
geworden.

ringjaar 2018 2019

Kleine Karekiet 1868 1968

Boerenzwaluw 1140 1771

Zwartkop 591 773

Pimpelmees 347 868

Koolmees 255 350

Tji jaf 216 344

Roodborst 212 265

Rietzanger 203 275

Rietgors 174 96

Tuinfluiter 131 118

Top 10 van het aantal gevangen vogels in 
2018/2019
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