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In Memoriam: Wout Vuyk, ringer 309
Aad Vuyk
Op 29 november 2011 is Wout Vuyk in zijn
woonplaats Dronten op 82-jarige leeftijd
overleden. Wout was ringer sinds 1950 en één van
de oprichters van VRS Nebularia.
Na pionierswerk, kijken en inventariseren volgde al
relatief snel het eerste ringwerk samen met
jeugdvriend Leen van Ree in het naoorlogse
Kralingse bos in Rotterdam. Later kwamen er
ringactiviteiten in de omgeving van Rockanje en
op Vlieland. Daarna was hij vanaf de jaren zestig
vooral
actief
op
de
vinkenbaan
te
Westenschouwen in Zeeland. Hij heeft daar vele
duizenden vogels door zijn handen laten gaan. Hij
ving er veel aansprekende soorten, zoals een
ruigpootbuizerd samen met zijn zoon Aad. Verder
grauwe kiekendief en strandleeuwerik, om er
enkele te noemen. Een van de indrukwekkendste
ringmomenten voor hem was het ringen van een
steenarend in Schotland. Hij heeft alle
ontwikkelingen binnen de ringgroep VRS
Nebularia van dichtbij meegemaakt.

In 2009 verhuisde Wout vanuit Rotterdam naar
Dronten om dichter bij zijn familie te kunnen zijn.
Zoals dat gaat bij een echte ringer, ging het in zijn
nieuwe woonomgeving toch weer snel kriebelen.
Wout vond in de omgeving al weer vlot aansluiting
bij ringgroep VRS De Glinte in de Kamperhoek.
Met een aantal andere enthousiaste mederingers
werd er met wekelijkse regelmaat gevangen nabij
de trektelpost ‘Ketelbrug’, wat hem toch weer een
nieuwe handsoort opleverde namelijk een grote
karekiet. Na een ziekbed van bijna een jaar
overleed Wout op 29 november 2011.
Aad Vuyk

Roodmus met broedvlek op Schiermonnikoog
Ardi Noorman
Schiermonnikoog, 19 juni 2012. Op deze dag een
ring-MUS ochtend gepland in mijn tuin aan de
noordkant van het dorp, waar ik acht netjes heb
staan. De ochtend begon licht bewolkt , nagenoeg
windstil en tamelijk koud. En een geringe
hoeveelheid vogels, maar wie het kleine niet eert…
De zon kwam er al snel bij, hetgeen de vangsten niet
ten goede kwam. Om 13.45 uur liep ik het laatste
rondje met als resultaat één vogel, maar wel één die
mij verraste, nl. een wijfje roodmus, 2kj met een
prominente broedvlek (ruigrens adv 1).

Figuur 1. Roodmus vrouw met broedvlek stadium 6,
indicatief voor een nest met jongen, Schiermonnikoog (A.G.
Duiven).

Ik heb collega ringer A.G. Duiven gebeld, die, mede
vanwege de geringe afstanden, hier snel ter plaatse
was met fototoestel om deze vangst digitaal vast te
leggen (figuren 1 en 2).

Wout Vuyk op zijn 80ste verjaardag, september 2009 te
Dronten.
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In de eerste helft van mei lieten zich op het eiland
regelmatig één of meerdere mannen (maximaal 5)
horen en ook de eerste twee weken van juni hoorde
ik af en toe een zingend exemplaar vanuit mijn tuin,
zij het minder prominent dan in mei.
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Geciteerd uit Ringersnet
Gijs van Tol
Naast OHV is Ringersnet een belangrijk medium
voor de communicatie tussen ringers (HULDE aan
de webmasters!). Naast een snelle uitwisseling van
feiten en meningen is Ringersnet soms ook de
basis voor gedegen studies, zoals bijvoorbeeld
over de mezentrek.

Figuur 2. Roodmus vrouw, Schiermonnikoog. Een duidelijke
ruigrens is te zien in de armpendekveren, hetgeen de
determinatie als 2kj eenvoudig maakt (A.G. Duiven).

Ardie Noorman
Naschrift Vogeltrekstation:
De Roodmus vestigde zich als broedvogel in
Nederland in 1987, en het eerste zekere broedgeval
van de soort vond dat jaar eveneens plaats op
Schiermonnikoog. In de jaren negentig vond
aanvankelijk snelle uitbreiding plaats, maar vanaf de
eeuwwisseling is de soort zeldzaam, met jaarlijks vijf
tot tien territoria (SOVON). Meldingen van zekere
broedgevallen zijn zeldzaam. Deze vangst vormt het
bewijs
van
een
zeker
broedgeval
op
Schiermonnikoog in 2012.

Woutéra
van
Vogeltrekstation

Andel

verlaat

Per 1 augustus 2012 ga ik het Vogeltrekstation
verlaten, omdat ik een andere baan gevonden heb.
Ik krijg de kans om een functie te vervullen op het
gebied van applicatiebeheer/ontwikkeling in de
levensmiddelensector. Aangezien ik levensmiddelentechnologie gestudeerd heb en ik daarbij een stuk
dichter bij huis kan gaan werken, heb ik deze kans
niet voorbij laten gaan.
Toch wil ik graag van de gelegenheid gebruik maken
om u hartelijk te bedanken. Want uiteindelijk heeft u
bijgedragen aan het feit dat ik de afgelopen 8 jaren
met veel plezier bij het Vogeltrekstation gewerkt
heb!
Woutéra van Andel

Het is niet de bedoeling om alle informatieuitwisseling op Ringersnet samen te vatten voor
OHV. Toch zijn er zo nu en dan discussies waarvan
je denkt: “Hé, dat is misschien wel interessant om
dit later nog eens terug te lezen”.
Deze keer een heel bescheiden en eenzijdige
greep uit de informatie uitwisseling op Ringersnet.
Allereerst een vervolg op de discussie over zwarte
merel vrouwen uit OHV nr 124, en dan slechts één
onderwerp, over jonge merels. Dat is meteen een
goed moment om de vraag op te werpen of dit
‘geciteerd’ wel steeds van één persoon moet
komen, met alle beperkingen van dien. Dus als u
als
enthousiaste
volger
van
Ringersnet
onderwerpen tegenkomt die naar uw mening een
ruimere verspreiding of verdere verdieping
verdienen...
Merels
Het
vrijwel
ontbreken
van
Nederlandse
merelmeldingen uit België, dat gesignaleerd werd
in een vorige ‘geciteerd uit Ringersnet’ liet me niet
los. Om een indruk te krijgen waar in de trektijd
geringde merels tegenwoordig heen trekken
geven de kaartjes uit GRIEL wel een goed beeld;
die bevestigen in grote lijnen de bevindingen van
Speek en Speek (1984). Om een indruk te krijgen
van de aantallen geringde vogels per regio en van
het percentage dat daarvan uit het buitenland
wordt teruggemeld was Woutéra van Andel zo
vriendelijk om wat gegevens uit de database te
leveren.
Daarbij is gekeken naar
-Totaal aantal merels dat gedurende de trektijd (1
september tot 31 december) is geringd in de jaren
2000 t/m 2011, per provincie en per Waddeneiland
-Buitenlandse terugmeldingen van deze vogels.
Dat leverde verrassende resultaten op; die zijn
samengevat in tabel 1. Het eerste dat opvalt in de
gegevens is de verdeling van de vangsten over
Nederland. Méér dan de helft van de geringde
merels komt van een paar vangplekken op de
waddeneilanden, met name van Vlieland (ruim
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