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Verslag van de ringersdag 19676.

Toch was er een vast schema en het lukte de

heer Perdeck dit volgens plan te doen verlopen.
De heer Marra hield een lezing over de baardmannetjes
in Oostelijk Flevoland, aangevuld met prachtige kleu-

rendia's. Hierna deed de heer Speek zijn best de me-

dewerkers enthousiast te maken voor de ophanden zijnde
kokmeeuw-actie 5000 boven - 5000 onder.

De bedoeling is deze het volgend broedseizoen uit te

voeren en hopelijk zal dan kunnen blijken of er ver-

schil bestaat in het aantal terugmeldingen van boven

of aan het loopbeen geringde vogels.
Na de pauze toonde de heer Perdeck aan de hand van

een uitgebreid onderzoek bij de vink aan hoe belang-

rijk juiste gegevens over leeftijd en geslacht, ma-

ten en gewichten samen kunnen zijn.
De heer Arentsen had een levehde steenuil

meegebracht en vertelde hier tijdens een aardige
causerie veel over.

Het bleek een ieder hoe moeilijk het is om een leven-

de uil in een dergelijke goede conditie te houden.

Jammer was het dat niet helemaal uit de doeken kwam

hoe de vangresultaten met de levende uil waren, zo-

dat men nog niet kan beoordelen of een opgezette uil,
die geen verzorging nodig heeft, minder vangresulta-

ten zou opleveren.

In ieder geval was iedereen het er over eens dat het

een grappige steenuil was, die er prima uitzag.

Na de theepauze werd de film over de duiven-

vangst in Parijs vertoond. Het ging voornamelijk om

de wijze van vangen, een schietnet gemaakt van 3

onderwater geweren. Helaas was er geen tijd meer voor

de rondvraag en de verdere mededelingen van de ringers,

daar voor de bezoekers van verre de bijeenkomst op tijd

gesloten moest worden. Wel gingen enkele overblijvers

nog een poosje door. Een filmpje dat toen vertoond

werd moeten we zeker volgend jaar weer laten zien.

G.J. van der Werff

25 November 1967 werd in Arnhem de jaarlijkse

ringers-bijeenkomst gehouden. Het grote aantal enthou-

siaste mensen dat de ruime hall van het gastvrije
ITBON vulde bewijst weer opnieuw hoe populair deze

ringersdag is.

Uit alle hoeken van Nederland waren onze medewerkers

present en de geanimeerde gesprekken tijdens de kof-

fie en de lunchpauze maakte het de organisatoren

duidelijk, dat ook al zou er geen vastomlijnd pro-

gramma
zijn, men zich toch geen minuut zou vervelen.

Zoveel valt er uit te wisselen op die ene dag in het

jaar.


