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Op het Vinkentouw Nr.127 september 2013

Henk van der Jeugd

Na een korte pauze is hier dan het eerste nummer van Op het Vinkentouw in de nieuwe 
opmaak. Het zal even wennen zijn, geen papieren OHV meer op de mat, maar een 
email met een pdf en een link naar de website. Toch zijn er ook voordelen: een digitale 
Vinkentouw is in kleur, bevat meer foto’s, bevat directe links naar andere documenten of 
websites, kan zo ‘dik’ of ‘dun’ zijn als we willen, en, en dat was een belangrijk argument, 
is aanzienlijk goedkoper om te produceren.

Om de leesbaarheid op een computerscherm, laptop of tablet te verbeteren zijn we 
afgestapt van de opmaak in twee kolommen die we met de vorige make-over in 2009 
hadden geïntroduceerd. Ook is het lettertype vergroot. De nieuwe vormgeving is verzorgd 
door Mees Maas. Overigens verschijnt OHV nog steeds, zij het in zeer kleine oplage, op 
papier. Deze papieren versie wordt uitsluitend verzonden naar ringers die geen toegang 
hebben tot een computer. Overigens kunt u ook zelf dit nummer printen. Twee nietjes 
erdoor en u heeft toch weer een OHV in de kast staan.

Ook de digitale OHV heeft kopij nodig. Overwin uw schroom en schrijf iets over uw eigen 
ringwerk, een leuke anecdote of een goed doorwrochte wetenschappelijke verhandeling, 
en alles wat daar tussen zit is bruikbaar.

In dit nummer een verslag over een vogelreis naar de vermaarde Ngulia lodge in Kenya, 
waar ongekende aantallen Euraziatische trekvogels gevangen en geringd worden te 
midden van een Afrikaanse setting. Een nuttige verhandeling met veel praktische tips voor 
ringers die ook die kant op zouden willen.

Erik Kleyheeg wijst ons op de nadelen van het gebruik van aluminium ringen voor wilde 
eenden. Gijs van Tol vraagt zich af waar de sijzen in zijn tuin vandaan komen en naar toe 
gaan, en Martijn Bakker heeft iets uitgevonden dat voor menig ringer in ons plasdrasse 
landje een uitkomst kan bieden. Vader en zoon Speek wijzen ons op het 50-jarig jubileum 
van de Euring-code, en Gijs van Tol heeft weer een aantal leuke discussies uit Ringersnet 
voor ons op een rij gezet. 

Traditiegetrouw sluiten we dit nummer weer af met enkele interessante terugmeldingen en 
een paar mededelingen van huishoudelijke aard. Veel leesplezier!
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