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De EURING-code bestaat 50 
jaar

Begin zestiger jaren kwam dr. A.C. Perdeck, destijds hoofd van het Vogeltrekstation, waar 
toen ook de Nederlandse ringcentrale toe behoorde, voor het eerst in aanraking met de 
80-koloms Hollerith ponskaart. Hij zag daarin een goede mogelijkheid om de gegevens 
van geringde en teruggemelde vogels op te slaan om zodoende makkelijker, beter en 
vooral sneller berekeningen uit te kunnen voeren. In 1961-1962 ontwikkelde hij voor 
eigen gebruik op het Vogeltrekstation een code voor die 80-koloms ponskaart. Gelukkige 
keuze of een vooruitziende blik, dat zullen we nooit weten, maar die 80-koloms ponskaart 
bleek zo handig dat in 1963, op één van de eerste internationale bijeenkomsten van de 
Europese ringcentrales, werd besloten die code zo aan te passen, dat hij bruikbaar was 
voor alle Europese ringcentrales. Die code was de eerste EURING-code (Anonymus 1966).

Vandaar dit geschreven stukje: in 2013 bestaat de EURING-code 50 jaar!

Al vrij snel, einde van de zeventiger jaren, werd die eerste EURING Code vernieuwd en 
aangepast aan de toenmalige wensen en mogelijkheden. Daartoe werd een commissie 
in het leven geroepen (dr. P. Busse, C.J. Mead en B.J. Speek, later werd daaraan dr. 
B. Jacquat toegevoegd). In augustus 1979 werd die tweede EURING-code uitgegeven 
(Spencer R. 1979).

En eind jaren 90 ging ook die tweede code grondig ‘op de schop’. Deze laatste EURING-
code (Speek, G. et al 2001) houdt het nu al 13 jaar vol.
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Vogels hebben geen last van landsgrenzen, dus hebben alle Europese ringcentrales 
maandelijks elkaars gegevens nodig: waar en wanneer is die vogel bij jullie geringd? 
De hand- en typemachine geschreven ‘fiches’ liggen al enige tientallen jaren achter 

ons. Nu zijn er databanken in computers. Toch wel handig dat die databanken met ring- 
en terugmeldgegevens hetzelfde format hebben in alle Europese landen. Inderdaad: dat 
is de EURING-code en die is dit jaar 50 jaar oud en nog springlevend.
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