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Siliconenolie en 2.3 mm ringstrengen
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Naschrift

Bennievan den Brink.

Bij het zien van de slimmevondst van de heer Speek sr. en het lezen van de zin

"... kon ik alle50 ringen achter elkaar van het strengetje schuiven." schoot mij

onmiddellijk een onlangs opgedane ervaring tijdens het ringen van

boerenzwaluwen in Botswana doorhet hoofd.We gebruikten Cape Town ringen

van Safring. Dezeringen worden geleverd dooreen Poolse fabrikant (vermoedelijk

Arenaria). De ringen zitten vrij los om een geel slangetje van iets te dunplastic,

wat snel krimpt bij dalendetemperatuur. Ze zitten per 100 aan een streng. Na

het lezen van bovenstaande denk je dan: handig, geen last van stroef zittende

ringen aan de streng. Edoch! Tijdens het ringen verdeeldeik een streng van

100 door deze doormiddente knippen. Toen ik vervolgens het ene eind in mijn
mond stak en het strengetje afhing schoven er spontaan zo'n 35 ringen af en

Heeft U er ook zo’n last van dat de 2.3 mm ringen zo moeilijk van het slangetje

af te schuiven zijn? Na zo’n stuk of acht ringen moet ik steeds een stukje van

het slangetje af knippen anders gaat het niet meer. Toevallig had ik een spuitbusje

met siliconenolie bij de hand en in arren moede spoot ik daar vluchtig de

resterende streng mee in. Eureka! De rest van de ringen kon heel gemakkelijk

van het slangetje worden afgeschoven. Toen ik een nieuwe streng ringen

aanpakte en die ook met siliconenolie inspoot kon ik alle 50 ringen achter

elkaar van het slangetje afschuiven. Bij een aangebroken streng ringen bleek

het zelfs na een paar weken nog te werken. Hoe kom je aan een spuitbusje

met siliconenolie? Soms liggen ze in de schappen bij supermarkt Aldi.Anders

misschien een zaak met accessoires voor fiets? motor? auto? Halfords?

Bovendien is siliconenolie goed voor alles wat piept en kraakt (scharnieren,

sloten, fietsketting enz.). Heeft een collega-ringer een andere oplossing

gevonden?
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vielen in het schemerdonker tussen het riet. De volgende ochtend hebbenwe

met veel moeite, op de knieën kruipend en voorzichtig de stengels en andere

prut opzijschuivend, nog ruim20 teruggevonden. Een zeer frustrerende ervaring!

Ik hoop niet dat bovenstaande gebeurt na gebruik van "Speek's olie". Onze

Zweedse plastic strengetjes zijn dikker en steviger dan de Poolse, maar enige

voorzichtigheid kan geen kwaad.

Overigens vind ik dat 'onze' Zweedse ringen van goede kwaliteit zijn vergeleken

metandere fabrikaten.


