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 vrouwtje mannetje 

Velduil  410 gr  360 gr 

Ransuil  300 gr  250 gr 

Bosuil  700 gr  500 gr 

 
Aan het einde van dit betoog werd van onze zijde de vraag gesteld of er nog een  

ringvergunning aan ons vogelasiel kon worden toegekend. Geantwoord werd, dat men  

daar voorlopig niet op hoefde te rekenen, daar dergelijke vergunningen in eerste 

instantie bedoeld zijn voor zuiver trekonderzoek. Mocht men toch graag bepaalde 

vogels willen ringen om eventueel te kunnen nagaan in hoeverre men met het los-  

laten van bepaalde vogels succes heeft, dan verdient het aanbeveling zich in ver- 

binding te stellen met de dichtstbijzijnde vergunninghouder. Een complete lijst  

van vergunninghouders in Nederland zal door het Ministerie van C.R.M. aan ons  

worden toegezonden. 
 
Geattendeerd werd nog op de mogelijkheid "asielvogels" van ringen te voorzien, 

gemerkt met een extra code. Aan de hand van dergelijke ringen kunnen onderzoek-

stations e.d. onmiddellijk vaststellen of men met normale trekvogels te doen  

heeft of met in vrijheid gestelde asielvogels. 

Tenslotte werd aan het einde van de dag de heer Bruin bereid gevonden om eens  

een keer in Noordwijk een uiteenzetting te komen geven. Gezien de kwaliteit van  

zijn opnamen en zijn boeiende betoogtrant belooft dit ongetwijfeld een succes  

te worden. 
 

C.M.J.Verweij 
 
                       -------------- 
 

OOIEVAAR IN NOORDWIJK 
 

Op 21 maart fietste ik over het Westeinde naar huis  
toen ik opeens een grote vogel opmerkte. Ik zag dat  
hij ging landen en ik volgde hem. Toen hij wat lager  
vloog, zag ik dat het een Ooievaar was. Hij streek  
neer in een weiland. 
Ik ben gauw mijn fototoestel gaan halen en nadat ik  
een aantal foto's had gemaakt, vloog hij weg, maar hij  
kwam weer spoedig terug. Daarna heb ik Dick Passchier  
gewaarschuwd, die ook al gauw bezig was zijn (gebruikte)  
filmrolletje vol te schieten, 
Later hoorden we, dat het geen wilde Ooievaar was, maar een  
ontsnapt exemplaar uit het ooievaarsdorp "Het Liesveld" te `

 Alblasserwaard. Dit zagen we doordat het dier geringd  
was en de ring erg hoog aan de rechterpoot bevestigd  
was. Het Liesveld is de enige in heel Europa die zo  
ringt. 

 
G.de Croock 
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