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Annelies Marijnis 
 
1 November jl. zag ik op het strand van de Uitwatering in 
Katwijk een forse Zilvermeeuw staan, met aan de 
rechterpoot een witte kleurring. Die combinatie van een 
witte ring op een Zilvermeeuw zie je niet vaak en ik had al 
zo'n donkerbruin vermoeden, dus haastte ik mij richting 
meeuw. Gelukkig was de ring goed af te lezen en de code 
was KS61, een Rus!  Gelukkig kon ik met de telefoon via 
de telescoop wat foto's maken. In de zes jaar dat ik 
kleurringen aflees, heb ik nog maar drie keer eerder 
Russische ringen afgelezen in Katwijk. Ze worden wel 
eens afgelezen in o.a. Scheveningen, Hoek van Holland en 
de Waddeneilanden. Ik heb direct de Russische 
ringcentrale op de hoogte gesteld van de aflezing en was in 
afwachting van de lifelist, dat is de lijst met data en 
plaatsen waar de ring is afgelezen.  
 
Ondertussen ben ik op het internet gaan zoeken naar 
Russian Herring Gull. Al snel kwam ik een artikel tegen 
van Nick Upton, een fanatieke vogelaar en aflezer van 
ringen. Nick bezocht eind december 2020 de vuilstort in 
Zuid-West London en zag daar een Zilvermeeuw met een 
witte ring. Normaal ziet hij daar vooral oranje ringen, die 
in Engeland worden gebruikt om Zilvermeeuwen te ringen, 
dus deze witte ring trok zijn aandacht. Ik bekeek de foto's 
van de Zilvermeeuw van Nick en ik kwam tot de 
ontdekking dat het hetzelfde exemplaar was als de vogel 
die ik op 1 en later ook op 3 November in Katwijk had 
gezien!   
 
Op 6 november ontving ik de lifelist van Irina, de 
mevrouw die over de buitenlandse e-mails gaat. Geringd 
als kuiken op 7 juni 2018 in het Kandalakhskiy Nature 
Reserve, Severnoe, Lesnichestvo, isl. Lunye, 67.05N 
32.29E, ongeveer 2250 kilometer hemelsbreed verwijderd 
van het strand van Katwijk.  Blijkt dat Wit KS61 al op 19 
december 2018 een keer in London is gezien en dus ook 
op 28 en 30 december 2020 op de Thames Road Waste 
Reception Centre, Crayford,  51.27N 0.12E. En nu maar 
afwachten of ie rond eind 
december weer opduikt in 
Engeland! Nick houdt mij 
op de hoogte. 
 
Dit maakt het aflezen van 
ringen zo ontzettend leuk 
en interessant. 
 
 

 

De “Rus” op het Katwijkse strand. 3-11-2021  
foto – Annelies Marijnis

De Zilvermeeuw op de vuilstort N- Londen 28-12- 2020  
 foto: Nick Upton 

KS61 in  Katwijk – foto Annelies Marijnis 




