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Tijd om koffie te zetten en ik loop even 
over het veld om te kijken of ik al 
Veldleeuweriken heb. Helaas, er vliegt 
er wel eentje op, maar er hangt alleen 
een Spreeuw in het net. Bij het controle-
rondje dat ik daarna loop heb ik wel een 
handvol Spreeuwen en een paar  
Merels, maar geen Veldleeuwerik. Een 
beetje teleurgesteld denk ik: daarvoor 
kom je dan vroeg je bed uit! Hans van 
Lamoen en Peter Spolders arriveren ook 
bij de ringhut en we drinken een kopje 
koffie. Het is bewolkt met een zwakke 
noordoosten wind. We horen in de 
struiken rond de baan de nodige merel-
roepjes en we lopen de eerste ronde 
langs de netten. We hebben direct al 
een leuk aantal Merels en andere  
vogels. Ik ring en meet de vogels, Peter 
zet alles in de computer en Hans blijft 
de beste merelnetten controleren. Om 9 
uur is het tijd voor de tweede ronde. We 
hebben weer een 15-tal vogels en Hans 
zegt: in dit zakje heb ik iets speciaals. 
Ik besluit om eerst de andere vogels vlot 
te verwerken, zodat ik voldoende tijd 
heb voor het speciale zakje. Ik voel aan 
het zakje en constateer een vogel van 
een wat vreemd formaat.  Ik haal voor-
zichtig het kopje van het vogeltje uit het 
zakje en roep: ‘wauw, hier heb ik de 
boeken voor nodig !’. ‘Waar heb je die 

Een bijzondere vangst
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Het is 15 november 2021, half vijf in de morgen, als ik wakker word. Ik ga mijn bed 

uit en pak mijn spullen, loop naar de auto en hoor in de lucht merelroepjes. Vol ver

wachting rijd ik naar de ringbaan. Wil Tamis heeft de dag ervoor ook de leeuwe

riknetten opgehangen. Bij de ringhut aangekomen zet ik het geluid aan en schuif  

ik ze als eerste open. Daarna ga ik ook de andere netten openschuiven en maak de 

inloopkooien vangklaar.
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vandaan?’, vraag ik. ‘Uit de inloopkooi 
hier in de poel’, zegt Hans. We pakken 
de boeken (Demongin, Identification 
Guide To Birds In The Hand, en andere 
vogelgidsen) en met behulp van de  
vogelgids zijn we er al snel achter dat 
dit het Klein Waterhoen moet zijn. Een 
1e kj vogel, dus dit jaar uit een ei gekro-
pen. Dan kijk ik op de ringmatenlijst en 
zie hem er niet op staan. Gezien de 
pootdikte lijkt de 4.2 mm ring de meest 
passende maat en met de RVS (roest-
vrijstaal) versie ervan, besluit ik hem te 
ringen. We nemen de diverse maten en 
het gewicht en schrijven het op een 
blaadje. Onze database kent nog geen 
Klein Waterhoen, dus accepteert hij nog 
geen gegevens. De maten vallen alle-
maal mooi binnen de reeks voor het 
Klein Waterhoen. Dan is het tijd voor de 
foto’s en genieten nog even van het 
beestje, voordat we het loslaten. Het is 
weer tijd voor een rondje en ook nu blij-
ven de Merels komen. Tussen de bedrij-
ven door voeg ik het Klein Waterhoen 
toe aan de soortenlijst in de computer 
en vul de gegevens in. Hans stuurt de 
eerste foto’s via de groepsapp. De tele-
foon stopt vanaf dat moment niet meer 
met trillen. We realiseren ons dat we 
een hele speciale vangst hebben.
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Eerdere ringvangsten in Nederland:
•  Van 1955 t/m 1969: een project Klein 

Waterhoen in de Weerribben en de 
Kop van Overijssel. Hier zijn in die pe-
riode enkele tientallen, voornamelijk 
pullen, geringd tijdens het broedsei-
zoen. Totaal 19 vogels.

• 30 april 1960: Nunspeet.
• 15 juli 1973: Makkum.
• 8 september 2006: Saeftinghe.

Nu deze vangst, 15 november 2021, zo 
laat in het jaar, dat maakt het extra 
speciaal! Dit is namelijk de eerste  
november waarneming voor ons land, 
indien aanvaard door de CDNA. Tevens 
is het een nieuwe soort voor de regio 
Zuid-Kennemerland!


