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Start van E-mail nieuwsgroep “Ringersnet”
Henri Bouwmeester & Holmer Vonk

Het ringersnet is een e-maillijst waarmee ringers snel en efficiënt metelkaar kun-

nen communiceren en waarop men zich gratis kan abonneren. Men kan deze

nieuwsgroep gebruiken om allerlei nieuwtjes aan andere ringers kenbaar te ma-

ken, maar bijvoorbeeld ook tips en wenken ten aanzien van vangmethoden, vang-

technieken en vangmiddelen. Leuke of bijzondere vangsten of waarnemingen
kunnen geplaatst worden, maar ook impressies van vangdagen of interessante

terugmeldingen. Heeft u boeken te koop (niet commercieel) of u zoekteen boek?

Op zoek naar literatuur en publicaties? Vraag het de aangesloten ringers!
U zoekt contact met ringers die met dezelfde projecten of vogelsoorten bezig

zijn? Gebruik het ringersnet! En last but not least: Maak het verschijnen van uw

publicaties op het ringersnet wereldkundig!
Voordeel van dit alles is dat het ringersnet zeer actueel kan zijn, denk maar eens

aan de mogelijkheid om landelijk het verloop van de najaarstrek in beeld te bren-

gen middels het plaatsen van de dagvangsten en waarnemingen.

U kunt zich aanmelden middels het sturen van een lege e-mail naar:

ringersnet-subscribe@egroups.com
U ontvangt dan een verzoek van egroups, waar de lijst bij ondergebracht is, met

het verzoek uw aanmelding af te ronden.

Vervolgens krijgt u van de lijstbeheerdertwee mailtjes, een met regels en uitlegen
een instructiemailtje.

Op de homepage van de NIVON-vogelwerkgroep Goor is een pagina gereser-

veerd voor ringersnet, hierop een lijst van deelnemers, hun projecten en een kaart

van de (globale) werkgebieden van deze ringers.
U vindt deze homepage op:

www.nivonvwg.demon.nl/ringersnet.htm

Henri Bouwmeester & Holmer Vonk.

Veel ringers zijn inmiddels naast het veldwerk volop actief op de digitale snelweg.
Het Internet biedt voor ons allen dan ook een wereld aan mogelijkheden om

informatie te verzamelen, contacten te leggen en kennis te vergaren.

Daar doenwe voor de Nederlandse ringers vanaf nu een schepje bovenop.
We zijn dan ook verheugd u te kunnen mededelen dat sinds 1 Januari 2001 het

“RINGERSNET” van start is gegaan!


