
193

Verslag Ringersbijeenkomst 19662.

In de pauze ontstond een levendig gesprek tussen alle

ringers. Misschien kunnen we hiervoor volgend jaar nog

meer tijd beschikbaar stellen.

Na de pauze gaf Dr.A.C.Perdeck een beknopt beeld van

de mogelijkheden van onderzoek met behulp van de terug-

meldingen. Hij besprak de taak én verantwoordelijkheid

die de ringer in dit onderzoek inneemt. Er ontstaan n.1.

zéér eenvoudig onherstelbare fouten in het basismateriaal

door het invullen van verkeerde soorten- foutieve ring-

nummers - vergissingen in leeftijd en geslacht enz. Verder

besprak hij de oprichting van een centraal ponskaarten

archief in Parijs, waar de terugmeldingen van alle Euro-

pese ringcentrales beschikbaar zullen komen. Dit zal in de

verre toekomst het onderzoek sterk vergemakkelijken.
Door ziekte van de heer N.Marra moest helaas zijn le-

zing over de baardmezen vervallen. Van harte beterschap!

Voor het onderwerp Mededelingen van ringers bestaat ge-

lukkig veel animo. De heer B« van Dooren liet zijn alumi-

nium mistnetstokken zien. De heer H.J. de Groot opperde

de mogelijkheid een lokvogelcentrale te stichten.

Dit bleek niet te verwezen lijken maar wel werd besloten

het VT op de hoogte te houden van lokvogels die men over

heeft. Het VT kan dan de ringers met elkaar in contact

Op 26 november 1966 kwamen in een eivol zaaltje ruim

100 ringers bijeen op het Vogeltrekstation. Na de opening
door Dr. Ir.H.N. Kluijver gaf de heer Speek een verslag van de

mistnetstokken enquête. Hij liet daarbij de stokken en de

grondboor zien, die het Vogeltrekstation in verkoop gaat

nemen.

De heer H.F. Arentsen vertelde daarna met grote kennis

van de vogelvangmiddelen in vroegere tijden. Hij sloot

zijn verhaal af met de demonstratie van een aantal leeuwe-

rikenspiegels, waarbij hij de mogelijkheden besprak die

deze spiegels hebben voor de hedendaagse vangst (zie ook

zijn oproep). De heer H.A.Vonk toonde een eigengemaakte

spiegel van geheel andere vorm.
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brengen. De heer P. van Spanje vertelde van het succes dat

de nieuwe vinkenbaan bij Zandvoort heeft met de_ vangst van

1Ö00 graspiepers d.m.v. een bandrecorder. Verdere experi-

menten met dit vangmiddel bij andere soorten zal zeer zeker

tot resultaten leiden.

Tot slot werd de film "Vogels Onderweg" vertoond, waar

naast de vangst in België de Vinkenbaan - de kievitenvangst-

de eendenkooi en de ganzenvangst in Nederland te zien waren*.

Rob Mooser


