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Zaterdag 13 december 2003, de 44e Ringersdag

B.J. Speek

In 1954 werd het Instituut voor

Oecologisch Onderzoek (IOO) opge-

richt. In 1958 werden daaraan het

Vogeltrekstation Texel en de Ring-

centrale toegevoegd. Die Ring-

centrale werd van 1911-1958 be-

heerd door het Rijks Museum van

Natuurlijke Historie te Leiden. Beide,

Vogeltrekstation en Ringcentrale
werden o.l.v. Dr. A.C. Perdeck van

1958-1962gehuisvest in het museum

te Leiden.

In 1959 werd de Contactgroep voor

Vogelringstations opgericht (OHV

nr.1:2) voor ringers met een volledige

ringvergunning, dus niet voor de vele

pulliringers. Deze Contactgroep gaf

een mededelingenblad uit en hield

min of meer officiële bijeenkomsten

(OHV nr.1:2) die je goed 'ringersdag'

zou kunnen noemen. Die bijeen-

komsten waren jaarlijks van 1960 t/m

1963. In 1962 werd ondergetekende

aangesteld als hoofd van de

Ringcentrale. Ik weet heel zeker dat

er in 1962, toen we in Leiden zaten,

geen ringersdag is georganiseerd

door het VT. In 1962 kreeg onder-

getekende het verzoek om deel uit te

maken van het bestuur van de Con-

tactgroep. Ik stelde daarmeteen voor

dat het VT zelf maar een mede-

delingenblad moest uitgeven. Daarop

besliste de Contactgroep dat hun

belangrijkste wens in vervulling was

gegaanen zij besloot in 1963 zich op

te heffen (OHV nr.1:3). In aansluiting

op de laatste algemene vergadering

van de Contactgroep op 21

september 1963 belegde het Vogel-

trekstation op dezelfde dag een

bijeenkomst voor haar medewerkers

(OHV nr.2:18). Als we dit de eerste

ringersdag noemen dan doen we de

eerdere bijeenkomsten georgani-

seerd door de Contactgroep tekort,

hoewel die dagen strikt genomenniet

voor alle ringers open stonden. De

eerste ringersdag is dan gehouden

in 1960, in 1963 waren er zelfs twee

bijeenkomsten maar wel op één dag

en in dezelfde zaal (Utrecht, Micro-

biologisch Laboratorium, 's ochtends

Op Het Vinkentouw, het contactblad voor de ringers, wordt natuurlijk netjes

op volgorde genummerd uitgegeven (het zoekt ook een beetje lastig als je

niet weet waarnaar je moet verwijzen) en ook de jaarverslagen van de

Ringcentrale worden in een genummerde volgorde gepubliceerd. Schrijver

dezes verbaasde zich erover dat zoiets niet bij de Ringersdag gebeurt en

doet hierbij een poging vast te stellen wanneer die begonnen zijn en hoever

we nu “gevorderd” zijn.

Een beetje historie.
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de één, 's middags de andere), dus

ik neem de vrijheid dat als één

ringersdag te beschouwen. In alle

volgende jaren is er dan een ringers-

dag gehouden (in geen enkele OHV

kan ik vinden datwe een jaar hebben

overgeslagen), dus concudeer ik dat

op 13 december 2003 de 44ste

ringersdag wordt gehouden.

Met dank aan H.J. Lichtenbeld sr.

voor zijn goede geheugen en

volledige archief.

B.J. Speek

Jan de Jagerlaan 5

Laag Keppel


