
 

Vinkenbaanverslag 2015 
 Richard Reijnders 

Januari 
Een hele magere maand, opnieuw zonder echt winterweer. Er werden 
nauwelijks vangpogingen gedaan. Wel mooie vangst van een Houtsnip en 
toch nog 89 Kramsvogels. Dus kon slechter. 
 
Februari 
Eerste helft van de maand geen noemenswaardige vangsten. Wel zat er een 
(ongeringde) Klapekster in het vanggebied. Op de 17e toch weer Luc die zijn 
slag sloeg. Hele bijzondere en mooie vangst van 7 Bonte Strandlopers. Hoe 
krijgt ie het toch iedere keer weer voor elkaar. Zal waarschijnlijk wel iets met 
inzicht te maken hebben. Rest van de maand weer andere ringers op het 
touw en geen vangsten van enige betekenis meer. 
 
Maart 
In maart werd er al wat regelmatiger gevangen, maar toch allemaal nog heel 
magertjes. Nog wat Bonte Strandlopers werden gevangen en verder o.a. 
een Tureluur en een Boomleeuwerik. 
 
April 
Eerste helft van april ook ronduit apekool. Wel leuk was de vangst van een 
Goudhaan met Londen-ring. Tweede helft van de maand begon het er een 
beetje op te lijken, o.a. met mooie vangst van 3 Kleine Plevieren op de 16e. 
En op de 23e een Groenpootruiter en 2 Beflijsters. Op de 24e een Zwartkop 
met Londen-ring, en op de 28e de eerste Rosse Grutto. Voorbode van een 
uitermate mager jaar voor Rosse Grutto’s. 
 
Mei 
Op 2 mei hele knappe vangst van Jan en mijzelf van een Zwarte Ruiter. 
Prachtig beest.. 
Op de 3e een tweede Rosse Grutto en verder een Groenpootruiter en een 
Oeverloper. Een mooie man Beflijster ontsnapte uit het net door de schuld 
van Jennifer Vreugdenhil. Op de 5e maar één vogeltje. Gelukkig was het wel 
een Groenlandse Tapuit. Het weer zat ons ook niet mee, hoor: vrijwel iedere 
dag windkracht zeven of meer. Op de 7e dan weer wel een geheel 
onverwachte en erg leuke vangst van een Huiszwaluw. Ook op die dag toch 
nog één Rosse Grutto.. 



 

Op de 8e voor Walter en mij dan eindelijk een dag met wat aantallen. Maar 
liefst 56 vogels, w.o. 2 Kwartels, een Putter en 13 Braamsluipers. Voor 
voorjaarsbegrippen in het geheel niet slecht. Op de 10e 2 Zilverplevieren. De 
enige voor dit jaar. Verder nog een eigen terugvangst van een Pimpelmees 
uit 2009. Best bijzonder als je bedenkt dat Pimpelmezen gemiddeld zo’n 30 
seconden oud worden. 
Op de 11e nog aardige vangsten met o.a. 4 Kwartels en een Grauwe 
Vliegenvanger. De 14e was ook nog leuk omdat mijn vrouw en mijn zoon 
toen langskwamen, en de laatste (ondanks hele magere vangsten) de tijd 
van zijn leven had. Verder geen vangsten van betekenis meer.. 
 

 
Mark en Richard  Foto: Katalin Somogyi 

 
Juni 
Eerste vangdag van juni (op de 4e) meteen een hele leuke. Jan ving enige 
Gierzwaluw van dit jaar, en als klap op de vuurpijl een fantastisch mooie 
volwassen Sperwergrasmus. Eerste voorjaarsvangst ooit van deze soort (!). 



 

Dag daarop weer niet verkeerd. Naast 3 Kwartels werd er o.a. een Roodmus 
uit de netten gepeuterd. Blijft toch altijd een spectaculaire soort. Vooral als 
je bedenkt dat zo goed als de gehele wereldpopulatie van deze soort in India 
overwintert. En dat hangt dan gewoon bij ons in een netje. Door Walter uit 
het net gehaald. De rest van de maand toch magertjes, nog een Kuifmees 
op de 24e en 5 Kleine Plevieren op de 29e en 30e. Opvallend weinig 
Witgatten (9).. 
 
Juli 
De 1e van de maand meteen al een hele mooie. Witgatten lieten zich nu 
plots wel verschalken. Maar liefst 14 wisten Walter en ik van een ring te 
voorzien. Verder deze dag een Kwartel met Belgische ring (altijd leuk 
natuurlijk) en o.a. 2 Groenpootruiters. 
De 2e echt een dag die je normaal alleen in films ziet. En wordt bezongen in 
het mooiste lied. Het begon al eerste rondje met een Snor (!). Een jonge 
vogel nog, maar wel al helemaal doorgeruid en met trekvet al zelfs. Wij 
hadden nooit gedacht dat deze jongens (geen enkele zangvogel trouwens) 
zo vroeg al op trek gingen. Vrij historische vangst dus. Ook steltlopers lieten 
zich aardig vangen, met o.a. Kievit, Groenpootruiter en 6 Witgatjes op de 
lijst. Monstervangst moest nog komen echter. Toen ik terugkwam van de 
derde ronde langs de mistnetten bleek dat Jan en Walter een wel heel 
bijzondere vangst hadden gedaan. Een heuse Kortteenleeuwerik. Onze 
tweede Kortteenleeuwerik ooit (eerste was in oktober ’78), en eerste geval 
ooit in Nederland in de maand juli. Daar kun je weken op teren op zo’n 
vangst. Maar het was nog niet over. Als allerlaatste vogel vingen wij ook nog 
een Visdief. Eveneens onze tweede ooit. Vrij fantastische kroon op een (wat 
al was) hele fantastische vangdag.  



 

 
Kortteenleeuwerik Foto: Richard Reijnders 

 
Er bleven aardig steltlopers gevangen worden, met als mooiste wel onze 
eerste echte zomerwulp ooit. Wat een beauty. En dan zie je ineens dat die 
toch ook wel een soort van zomerkleed hebben. 



 

 
Wulp Foto: Richard Reijnders 

 
Op de 7e weer een hele fantastische vangdag. Zo’n dag waarvan je achteraf 
denkt: ik heb er alles (maar dan ook echt alles) uitgehaald wat er in zat. Met 
als resultaat 66 vogels, verdeeld over maar liefst 26 soorten. En hele mooie 
krenten: Kleine Plevier, Bosruiter, IJsvogel, Spotvogel, en last but not least 
een fantastische volwassen vrouw Appelvink. Die laatste lijkt trouwens na 
een hele snelle opmars hier in de regio afgelopen jaren nu toch weer 
behoorlijk in aantal af te nemen. Blijft toch echt wel een hele mystieke soort.. 



 

 
Appelvink Foto: Richard Reijnders 

 
Op de 11e opnieuw een hele mooie vangdag, met o.a. Tureluur, 11 
Witgatjes, Grote Gele Kwikstaart en een tweede Snor (opnieuw met trekvet). 
Grote Gele Kwikstaarten broeden in het geheel niet bij ons in de buurt en 
trek komt normaliter pas op gang vanaf september. Begint er steeds meer 
op te lijken dat de nog juveniele exemplaren doen aan een wel heel extreme 
vorm van dispersie. Worden veel als nestjongen geringd, dus wachten is 
eigenlijk op een geringde een keer zo midden in de zomer. Duitsland, België, 
Denemarken? Heel spannend en interessant en zo.. 



 

Op de 17e een heel bijzondere vangst van een Indische Gans. Onze eerste 
nieuwe baansoort dit jaar, en heel mooi op de plaat gezet door Henk. 

 
Indische Gans Henk Levering 

 
Daarna ging juli als een kaarsje uit eigenlijk een beetje, met wel nog op de 
24e een Koekoek en op de 26e twee Buidelmezen. 



 

 
Buidelmees Foto: Leo Heemskerk 

 
Augustus 
Op de 1e voor Arnold, Piet en Tim meteen al een hele mooie vangdag. Maar 
liefst 142 vogels, w.o. 6 Bosruiters en een Snor. Ook de daaropvolgende 
dagen goede vangsten, w.o. eerste Waterrietzanger op de 3e. Blijven toch 
echte beauty’s. En op de 6e en 7e opnieuw een Waterrietzanger. En dat was 
het dan weer voor dit jaar. Blijft toch wel een hele rare soort. 
Op de 9e zomaar weer 5 Bosruiters en ook een Sperwer. De laatste was de 
eerste roofvogel die wij weer eens vingen sinds oktober 2012. Echt bizar 
gewoon (en ook geen uilen). 
De 13e de eerste Sperwergrasmus (van het najaar). Altijd leuk. Op de 15e 
weer een heel bijzondere vangst: een Krombekstrandloper. Pas onze 
tweede ooit (eerste in 2014). Verder deze dag o.a. 2 Gele Kwikstaarten en 
4 Paapjes. 
De 16e met eigenlijk heel mager weer toch weer hele leuke vangsten. 
Allereerst haalde Leo een Havik uit het net die een Sperwer had gegrepen. 
De Sperwer was al dood helaas. Maar allebei waren ze reeds geringd, dus 
toch 2 mooie terugmeldingen. En vervolgens nog op het nieuwe geluid dat 
Jan en ik hadden gemaakt een fantastische Kanoetstrandloper. Ook door 



 

Leo gevangen overigens. Blijkt dan toch weer gewoon dat je ook met heel 
marginaal heel heel erg leuk kan vangen. Petje af.. 
Op de 19e de eerste Draaihals voor het najaar en ’s avonds leuke 
zwaluwenvangst (3 Huisies en 25 Boeries) door ondergetekende. 
Op de 20e ging het helemaal los. Begon al met voor het eerst sinds tijden 
weer eens 2 Porseleinhoentjes. Een eerstejaars en een hele mooie adult. 
Maar dat was eigenlijk nog maar een pril begin. Maar liefst 175 vogels 
werden gevangen, w.o. Draaihals, Snor en Noordse Nachtegaal. Vooral die 
laatste natuurlijk een hele zeldzame vangst en netjes eruit gehaald door Tim. 
Maar meest spectaculaire vangst was misschien wel die van 28 Gele 
Kwikstaarten. Bij lange na nooit zo veel gevangen op een dag, en ook nooit 
voor mogelijk gehouden dat dat kon. Zo blijven de inzichten en 
ontwikkelingen groeien. En dat lijkt dus (wat je op een gegeven moment 
eigenlijk niet meer zou verwachten) gewoon door te gaan. Heel gaaf.. 
Dagen daarna steeds mooie aantallen, maar geen echt bijzondere dingen. 
Maar op de 23e was het weer helemaal raak. Het begon als een ietwat 
teleurstellende dag, maar dat werd helemaal goed gemaakt toen Jan 
terugkwam van de derde ronde. ‘Richard, ik heb een kleine spot!’. En dat 
bleek maar al te waar. Wat een fantastisch beestje. In 2012 hadden wij er 
ook al 2 gevangen (eindelijk), maar deze was nog een heel stuk kleiner zelfs. 
Mogelijk waren die van 2012 mannetjes en was dit een vrouwtje. In ieder 
geval was dit een onnoemelijk klein beestje, beduidend kleiner nog zelfs dan 
een Fitis of Tjiftjaf. Ontzettend gaaf, en ook nog eens een onnoemelijke 
zeldzaamheid natuurlijk. 

 
Kleine Spotvogel Foto: Richard Reijnders 



 

 
Rest van de maand niets echt bijzonders meer. 
 
September 
Eerste helft van de maand extreem slecht vangweer. Met de mistnetten kon 
eigenlijk niet echt gevangen worden, maar met de slagnetten toch nog o.a. 
9 Steenlopers, Zwarte Ruiter en een Grote Gele Kwikstaart met Brussel-
ring. In de mistnetten op de 9e een Rietzanger met Stavanger-ring en op de 
18e een Zwartkop met Helgoland-ring. 
Op de 19e dan eindelijk weer eens “weer”. Meteen werden maar liefst 245 
vogels gevangen. Maar meeste daarvan waren zwartkoppen, en verder zat 
er ook niets bijzonders bij. Op de 20e de eerste 2 Bladkoninkjes.  Daarna 
opnieuw gewoon heel slecht weer, met alleen op de 23e weer een gaatje. 
Gaatje betekent even een paar uurtjes wèl vangweer tussen dagenlang 
enkel en alleen maar géén vangweer. Je moet daar echt alert op zijn, maar 
dan levert het ook wel wat op. Arnold en Jan vingen 166 vogels, w.o. 
Goudplevier, Draaihals, Cetti’s Zanger, 2 Sperwergrasmussen en 4 
Bladkoninkjes. Hele knappe vangst. Op de 29e had Jan een nieuw netje 
geplaatst speciaal om Bokjes te vangen. Meteen al die eerste dag hing er 
eentje in het net. De volgende dag was het helemaal kermis met de eerste 
ronde maar liefst 4 Bokjes (!). Een gouden greep van Jan, want na vele jaren 
juist nauwelijks Bokjes gevangen te hebben was dit gewoon een heus 
dagrecord. Als extra beloning werd op de allerlaatste dag van de maand ook 
nog een echt hele zeldzaamheid gevangen: een Siberische Braamsluiper 
(Sylvia althaea blythi). Pas nog maar heel recentelijk erkend als een andere 
soort dan (dus geen ondersoort van) gewone Braamsluiper (Sylvia curruca). 
 
Oktober 
Heel bijzonder aan de maand oktober was dat er echt iedere dag gevangen 
werd. Het was dan ook iedere dag gewoon vangweer en er werd erg veel 
gevangen: meer dan 5.000 vogels (!). Vrijdag 2 oktober was het (ook met 6 
man) behoorlijk aanpoten geblazen. Maar liefst 363 vogels, waarvan 159 
Goudhaantjes. Die waren hiervoor nog nauwelijks gevangen, dus dat was 
echt wel een hele grote verrassing. Voorbode van een wel zeer extreme 
invasie van deze soort dit jaar (maar liefst 1186 zouden er geringd worden 
dit jaar). Op de 7e ook wat kwaliteit: Grote Pieper (onze enige dit jaar) en 
Cetti’s Zanger. En zo kabbelde de maand een beetje voort, tot ineens op de 
20e, een echt ongelooflijke knaller: een Siberische Boompieper door Tim. En 
toen was daar 29 oktober. Zes rasechte witkopstaartmezen in het net. 



 

Weliswaar “gewoon” een ondersoort van de gewone staartmees, maar nooit 
eerder gevangen op de ringbaan. Hele bijzondere spectaculaire beestjes. 
Verder deze maand o.a. Sperwer, Waterhoen, Houtsnip, Kleine Bonte 
Specht (onze enige dit jaar), Beflijster, 2 Zwarte Roodstaarten (ook onze 
enige dit jaar), en 29 Water- en 28 Oeverpiepers. 
 
November 
In November nog maar weinig gevangen. Op de 2e nog een Sneeuwgors en 
een Spreeuw met Lithuania-ring. Hele mooie afsluiter was de vangst van 
een IJsgors op de 12e (sinds 2010 niet meer gevangen). Daarna werd er 
opgeruimd. 
 
Algemeen: 
Toch een aardig jaar, met 12.865 nieuw geringde vogels, verdeeld over 121 
soorten. Dank aan PWN voor hun gastvrijheid en hulp, en aan alle ringers 
die inzaten voor deze result. Voor totaallijst zie: 
 
http://www.trektellen.nl/site/totals/365/2015/0/0 
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