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Gerrit Speek verlaat Vogeltrekstation 

Henk van der Jeugd 

Gerrit Speek, manager van het Vogeltrekstation, 
neemt eind van dit jaar afscheid als medewerker 
van het VT, na ruim vijftien jaar. Gert begon zijn 
loopbaan bij het Vogeltrekstation in april 1994. 
Gerrit heeft het Vogeltrekstation de moderne tijd 
in geloodst door op allerlei fronten automatisering 
en standaardisatie door te voeren. Van vrijwel alle 
protokollen die we tegenwoordig gebruiken op 
het VT heeft Gert aan de wieg gestaan. Toen Gert 
begon waren de eerste wankele stappen net gezet 
met de introductie van het programma POOT. Nu 
draaien er op het Vogeltrekstation allerlei 
programma’s en procedures met namen als 
‘Schuif’, ‘Uitg’ ‘Adressen’, ‘Trek’ ‘Otrek’ en straks 
‘GRIEL’. Gert kende de ins en outs van de database 
als geen ander en mocht graag wroeten in de 
gegevens. Ingestuurde bestanden van allerlei 
formaten werden door Gert ‘omgebakken’ tot rgg- 
en tmd-bestanden. Zijn verleden als 
systeembeheerder op het NIOO kwam bij de 
werkzaamheden op het VT goed van pas. 

De werkzaamheden op het VT kregen onder Gert 
veel meer structuur door de invoering van allerlei 
protokollen, formulieren, en strakke regels. Een 
keuze waartoe Gert zich ook vaak gedwongen 
voelde door de steeds verdere inkrimping van de 
personele bezetting van het VT. Zonder zijn 
inspanningen op dit front was het VT vrijwel zeker 
ten onder gegaan aan de alsmaar groeiende 
papierstroom. Je zou kunnen zeggen dat Gert het 
VT regeerde met ‘harde hand’, nieuwe 
vergunningen werden maar mondjesmaat 
afgegeven, maar dit was een direct gevolg van het 
moeten roeien met steeds kortere riemen. De 
strakke leiding was een overlevingsstrategie 
waardoor het VT overeind kon blijven. 

Vrijwel direct na zijn aanstelling is Gert begonnen 
aan de website van het Vogeltrekstation. In de 
loop der jaren is deze uitgegroeid tot een 
naslagwerk voor ringers van imposante omvang. 
De uitdrukking ‘dat staat op de website’ zal menig 
ringer als antwoord van Gert op vragen te horen 
hebben gekregen. En het was ook waar: alles wat 
je als ringer moet weten stond (en staat) op de 
website, of werd er ogenblikkelijk door Gert 
opgezet. Nu de website een metamorfose 
ondergaat zullen we er zorg voor dragen dat alle 
waardevolle informatie een plaatsje krijgt binnen 
de nieuwe vormgeving. 

Toen er rond de eeuwwisseling steeds meer druk 
begon te komen vanuit het ministerie om hogere 
kwaliteitseisen voor ringers te hanteren zette Gert 
in samenwerking met de Ringersvereniging het 
certificeringssysteem op. De bijeenkomsten kregen 
van Gert altijd veel aandacht; voorbereiding, 
planning en uitvoering werden strak geregeld, en 
bij vrijwel elke bijeenkomst was Gert aanwezig. Het 
was ook een uitstekende manier om het contact 
met de ringers te onderhouden, iets dat hij 
bijzonder belangrijk achtte. 

Naast zijn werk op het VT heeft Gert heel veel werk 
achter de schermen verricht aan de EURING-2000 
code, en was hij vele jaren belast met het schrijven 
en up to date houden van de EURING-2000 
handleiding. Als lid van de EURING data 
management committee was Gert verantwoordelijk 
voor de alle wijzigingen en toevoegingen van de 
EURING soortcodes. 

Namens alle medewerkers van het 
Vogeltrekstation wil ik Gert bijzonder hartelijk 
danken voor zijn inspanningen (‘ik deed gewoon 
mijn werk...’) en wens ik hem een lange en 
onbezorgde vrije tijd toe! 

Henk van der Jeugd 

Vogeltrekstation 

 

 

 

 


