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Verschil tussen open net en druip3.

A. OPEN NET

De staven draaien bij A en A;

de onderlijn ligt vast tussen AA

Regelmatig ontvangen wij de vraag:

"Wat is nu het verschil tussen een open net en een druip"
"Welke voor- en nadelen hebben beide".

Zonder in te gaan op de technische details van

slagnetten, willen we hiér een kort overzicht geven van

het open net en de druip.
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B. DRUIP

Op het eerste gezicht zou men zeggen, dat de

druip de voorkeur heeft,.omdat het vanggebied 2 x zo

groot is. Dit• klopt precies, maar hét nét is ook 2 x

zo breed en dus
...

2 x zo duur!

Dit is niet altijd nodig.

Voor rappe sprinters, zoals vrijwel alle zangertjes,

heeft men een net nodig, dat snel dichtslaat»

De vogels zitten meestal in kleine aantallen; op de

grond. Hiervoor kiest men een net met korte staven

(max.1.20 m).

Korte staven slaan sneller dan lange. Om een zo groot

mogelijk vanggebied te krijgen neemt men een druipnet

met een breedte ven ca 2,50 m per deur.

Spreeuwen en lijsterachtigen vallen dikwijls in grote

vluchten op het net. Een gedeelte der vogels zit al op

de grond, een ander deel vliegt nog (of weer!) boven

het net. Hier gebruikt men langere staven om ook van de

vliegende vogels hoger uit de lucht wat te vangen.

De staven zijn nu 1.50-2.50 m lang.

Heeft men geld en dus net genoeg, dan kan men een druip

maken, maar meestal zijn open deuren van 1.80 a 2 n

de staven draaien bij A en A

de onderlijn ligt vast tussen BB

het net ligt opgevouwen op de onderlijn.
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voldoende.

Vangt men spreeuwen met één deur, dan gebruikt men een

open net, dat met de wind meeslaat. De wind heeft meer

vat op een open net dan op een druip èn de brede open

deur zal met behulp van de wind vrij snel dichtslaan.

Bovendien vliegen de vogels tegen de wind in op .

Samenvatting:

OPEN NET.

Speciaal voor grote vluchten vogels, die niet zo

snel reageren. Door de langere staven pakt het net ook

veel vliegende vogels.

Nadeel: het net trekt vrij zwaar

het open net vraagt veel breedte voor de opstel-

ling.

DRUIP:

voor snelle zangertjes, die op de grond zitten;

het net vraagt weinig ruimte;

bij korte staven trekt het licht, slaat snel

dicht en heeft toch een flinke vangruimte.

B.J. Speek


