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Verslag activiteiten en resultaten van het Torenvalkproject 2017.  
 
 

21-02-2017. 
Opening van het seizoen. Met 3 man alle (7) kasten nagezien en schoongemaakt. 

 
 
04-03-2017. 
Nestkastcontrole. 
TV7.  ♀ en ♂ bij de kast. 
 
TV6.   Geen waarneming en of activiteit. 
 
TV5.   ♀ en ♂ copulatie in de directe omgeving van de kast.  
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TV4.   Geen waarneming en of activiteit. 
 
TV3.   ♂ in de kast. 
 
TV2.   ♀ en ♂ op de kast. 
 
TV1.   Geen waarneming en of activiteit.  
 
10-03-2017.  
Met 3 man TV8. geplaatst bij de volkstuinen aan de Aadorpweg. 

 
 

12-03-2017.  
TV1. en TV2.  Waarneming ♀ en ♂ bij de kast. 
 
13-03-2017. 
TV1. ♂ aanwezig op de kast. 08.25u. Vogel vliegt af door verstoring van hondenuitlaatster         
          met 3 rotweilers. 
 
TV2. ♀ op de kast. 
 
TV3. ♂ in de kast. 
         ♀ op rikkepaal in de directe omgeving. 
TV4. Holenduif (2ex.) op/in de kast. 
 
TV5. ♂ op de kast 
          ♀ op rikkepaal in de directe omgeving. 
 

14-03-2017.  
TV4.  ♂ op de kast. 
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16-04-2017. 

TV5.  Indringer ♀. Wordt later verjaagd door territoriale ♂. 

 
 
18-04-2017. 
TV1.  Geen zichtbare activiteit. 11.15 u. 
(sinds 13-03, na verstoring door hondenuitlaatster met 3 rotweilers, hier geen activiteit van 
Torenvalken meer waargenomen) 
 
TV2.  ♀ in de directe omgeving op rikkepaal. 5 min. later, 11.25 u. vliegt het ♀ in de kast. 
 
TV3.  Geen zichtbare activiteit. 
 
TV4.  ♀ in de kast. 
 
TV5.  Geen zichtbare activiteit. 
 
TV6.  Geen zichtbare activiteit. 07.30 u. (t.n.t. hier geen enkele waarneming gedaan!) 
 
TV7.  ♀ in de kast, ♂ op rikkepaal in de directe omgeving van de kast. 07.40 u. 
 
TV8.  Geen zichtbare activiteit. 12.10 u.  
 
(Nog niet kunnen zien of er ook geringde exemplaren tussen de waargenomen Torenvalken 
zitten). 
 
TV1.  ♂ op rikkepaal in directe omgeving van de kast. (wie weet wordt het nog wat, maar dan 
moet er nog wel iets meer gebeuren!) 
 
Wat betreft TV6. Faijersheide, in maart is hier een enkele waarneming van Torenvalken  
gedaan maar dit heeft nog geen vervolg gehad. Het zou kunnen zijn dat door het relatief 
koude voorjaar, paarvorming voor sommige Torenvalken ook laat tot stand komt! 
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27-04-2017.   
Nestkastcontrole met behulp van camera. 
TV1. ♀ vliegt af, 6 eieren. Dit hadden we niet verwacht! De stiekemerds!  
Dat het ♀ zat te broeden is ons ontgaan. Oorzaak hiervoor is ook dat de opening van de kast 
vanaf de weg niet zichtbaar is! en het ♂ slechts 2 keer (13-03 en 18-04) is waargenomen. 
 
TV2.  ♀ vliegt af, 6 eieren. 

 
 
 
TV3.  ♀ vliegt af, 6 eieeren. 
 
 
TV4.   Geen eieren, geen zichtbare activiteit. 
 
TV5.  ♀ vliegt af, 5 eieren. Direct na de controle zorgt indringer ♂ weer voor commotie 
 maar wordt opnieuw door territoriale ♂ verjaagd. 
 
28-04-2017.   
TV6.  Zoals verwacht, geen eieren! 
 
TV7.  ♀ vliegt af, 6 eieren. 
 
05-05-2017. 
TV4. Toch het koude voorjaar?!  

 
 



Project Torenvalk 2017 KNNV afd. Vriezenveen 6 
 

Het heeft even geduurd voor er enige activiteit bij de kast is waargenomen, maar 
in ieder geval is vandaag is copulatie gezien!, zodat we hoopvol uitkijken naar het vervolg.  
En wie weet komt het er bij TV6. en TV8. ook nog van!     
             

10-05-2017.   
Nestkastcontrole met camera. 
Met 3 man controle uitgevoerd bij alle nestkasten om te zien hoe de vlag erbij hangt want bij 
TV2. is gezien dat er prooi naar de kast werd gebracht. Om de jongen goed te kunnen ringen 
moeten ze ca. 12 tot 16 dagen oud zijn. Daarna kan het wel maar dan zijn ze al heel wat mans, 
en heel scherpe klauwen!  
De 1e verrassing hadden we al op 27 april (TV1.) en de 2e verrassing was vandaag TV4. en… 
we zijn nu ook hoopvol gestemd wat betreft TV6. Vanmorgen zijn zowel een ♀ als ♂ in de 
directe omgeving van de kast gezien. 
 

    
 
De controle. 
TV7.  ♀ vliegt af, 6 jongen. 
 
TV6.  nog niks! 
 
TV5.  onbeheerd, 5 eieren. 
 
TV4.  ♀ en ♂ vliegen beide af, 3 eieren.  
 
TV3.  ♀ onder de kast op rikkepaal met prooi, ♂ vliegt af, 6 eieren. 
 
TV2.  ♀ vliegt af, ♂ in boom in de buurt, 6 jongen met voedselvoorraad. 
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TV1.  ♂ vliegt af, 6 eieren. 
 
TV8.  geen activiteit 
We denken nu dat er in ieder geval 7 van de 8 kasten bezet gaan worden. 
De jonge torenvalken van TV7. en TV2.  zijn een paar dagen oud en we gaan 17 mei kijken 
of ze al geringd kunnen worden. (Omdat er al een afspraak is om een 2-tal Bosuilen te ringen)  
De kleur van de ringen voor ons project (Jaar Herkenning Torenvalken Vriezenveeen) is dit 
jaar is blauw.  
Opmerkelijk is dat er nog geen geringde TV van 2015 of 2016 (geel) is gezien en of nu 
deelneemt aan het voortplantingsproces. In 2016 waren er 3 geringde ex. (2x ♀ en 1x ♂) die 
al meehielpen voor nageslacht te zorgen! 
 
17-05-2017. 
Eerste ringdatum. Met 4 man de jongen van TV7. en TV2. geringd. (Ben Nijeboer) 
 

    

 
De jonge Torenvalken van TV7. waren maar net aan de maat! Minder dan 2 weken.  
Met name 1 jong woog slechts 98 gr. 
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De jongen van TV2. waren ideaal om te ringen, ca. 16 dagen. 

  
 
Bij beide kasten bleven zowel ♀ als ♂ continue alarmerend in de buurt rondcirkelen tot we de 
plaats van delict verlaten hadden.    
 
 
06-06-2017.  
Tweede ringdatum, TV1., 3. en 5.  
Met 6 man (in af en toe stevige regenbuien) totaal 15 jonge Torenvalken geringd. 

 
 
 
 
Deze avond was gepland om Steenuilen te ringen maar de Torenvalken  
konden hier mooi op meeliften. 
 
 
TV5.  5 jonge Torenvalken geringd, gemeten en gewogen. 
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TV3.  6 jonge Torenvalken geringd, gemeten en gewogen. Een van de jongen had zich vergist 
in de grootte van een muis en probeerde deze in één keer naar binnen te werken. Het was 
misschien ook nog wel gelukt als de ruggengraat van de muis niet dwars was gaan liggen! Wij 
hebben het jong uit zijn benarde positie bevrijd door de muis uit zijn bek te verwijderen. 
Hadden we dit niet gedaan dan was hij waarschijnlijk, hoe tegenstrijdig het ook klinkt, 
verhongerd met voedsel in z’n bek! 

 
 
 
TV1.  4 jonge Torenvalken geringd, gemeten en gewogen. Tijdens controles is vastgesteld dat 
er 6 eieren waren gelegd. 1 Ei, wat nog in de kast lag, was wel aangebroed maar is niet 
uitgekomen! Wat er met het andere ei?, jong? is gebeurd is gissen. 
 
22-6-2017. 
De laatste 5 jonge Torenvalken in TV4 werden geringd door Jan Vrijlink.  
Deze kuikens waren ± 16 dagen oud. 
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Nestkastkaart TV4.  
 

Torenvalk coördinaten  Ringer. J. Vrijlink C01  Jaar 2017 

     

     

N.A.W. 52.4334x6.631
6 

 Nest plaats Ring maat 7 mm 

Hr. Knoef   Aan paal  
Hofmansweg/ 
Veeneindeweg  O 

  ± 4 hoog  

Vriezenveen     
     
 
Controle bezoeken  
dag maand eieren jongen Jongen dagen oud Adult aanwez.  opmerkingen 

        
        
        
        
        
 
Ring gegevens Adult 
datum ring.nr. vleugel gewicht M of V leeftijd conditie opmerking 
        
        
 
Ring gegevens jongen 

Gegevens 

jongen 

   datum 1
e

 ei             -          - 20xx ringdatum jongen ringer: naam en nummer 

□ berekend □ -     22-6   - 2017 J. Vrijlink C01 

datum (ring)nummer 
Vleugelmaat 

in mm 

Gewicht 

In gram 

Tarsus mm  

Zonder hiel in  

mm 

poot 1 
↔ 

Poot 2   
↕ 

Opmerkingen 

geslacht 

22/6 3.820.781 101 179.3 40.74 4.87 4.87 Niet zichtbaar 

22/6 3.820.782 91 154.2 37.76 4.32 4.64 Niet zichtbaar 

22/6 3.820.783 107 197.8 43.22 4.28 6.05 Niet zichtbaar 

22/6 3.820.784 113 200.4 40.76 4.18 5.51 Niet zichtbaar 

22/6 3.820.785 103 167.8 39.94 3.99 5.47 Niet zichtbaar 

        

        

        

 
Van de nestkasten worden zgn. nestkastkaarten gemaakt en de gegevens die hier op vermeld 
staan, worden opgeslagen in de landelijke databank van het Vogeltrekstation in Wageningen. 
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Dat het ringen van (jonge) vogels belangrijke gegevens kan opleveren bewijst het volgende. 
Op 30 juli kwam de melding binnen dat een Torenvalk van met ringnummer 3820781, (TV4.) 
dood, oorzaak niet bekend, is gevonden op 28 juli, in Bantega zuid Friesland, 36 dagen na dat 
hij/zij geringd was, 71 km. (ca. 20 km. meer dan gemiddeld) van de geboorteplaats. 
             
Bij ons project was de eerste uitvliegdatum rond 11 juni TV2 en de laatste uitvliegdatum 7 
juli TV4. 
            
Hoewel 1 broedsel minder dan 2016, ook na 3 jaar Torenvalkproject nog steeds veel succes!  
Totaal waren dit jaar 6 van de 8 nestkasten bezet, zijn er 34 eieren gelegd en 32 jonge 
Torenvalken geringd en uitgevlogen.  
 
Even op een rijtje: 
 
2015 - 6 nestkasten, 4 bezet, 21 eieren, 20 jongen geringd en uitgevlogen. 
2016 - 8 nestkasten, 7 bezet, 41 eieren, 39 jongen geringd en uitgevlogen. 
2017 - 8 nestkasten, 6 bezet, 34 eieren, 32 jongen geringd en uitgevlogen.  
            
            
            
            
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K.N.N.V. Torenvalk project 

Broedsucces en ringgegevens   2015. Broedsucces en ringgegevens 2016. Broedsucces en ringgegevens 2017.
pootring: aluminium pootring: TV1 t/m 5 aluminium geel, 6 en 7 aluminium pootring: aluminium blauw, TV4 aluminium

TV 1. TV 1. TV 1.

Locatie Veenschap 

grondeigenaar; R.J. Nijland, Westeinde 556, Vriezenveen.

kast niet bezet. geringd 8 juni 2016, 6 jongen (6 eieren) geringd 6 juni 2017, 4 jongen (6 eieren)

ringnummer gewicht vleugellengte ringnummer gewicht vleugellengte

3.804.375 220 gr. 105 mm. 3.825.474 214 gr. 114 mm.

3.804.374 202 gr.  94 mm. 3.825.475 232 gr. 122 mm.

3.804.373 173 gr. 110 mm. 3.825.476 212 gr. 128 mm.

3.804.372 170 gr.  75 mm. 3.825.477 231 gr. 135 mm.

3.804.371 173 gr. 105 mm.

3.804.370 199 gr. 108 mm.

TV 2. TV 2. TV 2.

Locatie Veenschap

grondeigenaar; Leo Nijhof, de Reiger 12, Vriezenveen.

geringd 16 juni 2015,  6 jongen (6 eieren). geringd 23 mei 2016,  5 jongen (6 eieren) geringd 17 mei 2017,  6 jongen (6 eieren).

ringnummer gewicht vleugellengte ringnummer gewicht vleugellengte ringnummer gewicht vleugellengte

3.801.069 199 gr. 150 mm. 3.804.351 253 gr. 144 mm. 3.825.457 209 gr. 88 mm.

3.801.070 260 gr. 148 mm. 3.804.352 266 gr. 150 mm. 3.825.458 226 gr. 90 mm.

3.801.071 225 gr. 150 mm. 3.804.353 222.gr. 144 mm. 3.825.459 226 gr. 86 mm.

3.801.072 205 gr. 140 mm. 3.804.354 213 gr. 142 mm. 3.825.460 176 gr. 62 mm.

3.801.073 224 gr. 148 mm. 3.804.355 234 gr. 129 mm. 3.825.461 226 gr. 88 mm.

3.801.074 225 gr. 144 mm. 3.825.462 192 gr. 80 mm.

opm. jongen bijna vliegvlug.



TV 3. TV 3. TV 3.

Locatie Veenschap

grondeigenaar; Leo Teunis, Oosteinde 25, Vriezenveen.

geringd 7 juli 2015,  3 jongen (4eieren). geringd 8 juni 2016, 6 jongen (6 eieren) geringd 6 juni 2017, 6jongen (6 eieren)

ringnummer gewicht vleugellengte ringnummer gewicht vleugellengte ringnummer gewicht vleugellengte

3.801.098 148 gr. 60 mm. 3.804.369 234 gr. 102 mm. 3.825.468 190 gr. 117 mm.

3.801.099 158 gr. 67 mm. 3.804.368 164 gr.  86 mm. 3.825.469 209 gr. 123 mm.

3.801.100 139 gr. 55 mm. 3.804.367 213 gr. 125 mm. 3.825.470 201 gr. 115 mm.

opm. jongen ± 10 dgn. oud. 3.804.366 250 gr. 130 mm. 3.825.471 223 gr. 126 mm.

3.804.365 217 gr. 115 mm. 3.825.472 184 gr 107 mm.

3.804.364 209 gr. 116 mm. 3.825.473 231 gr. 131 mm.

TV 4. TV 4. TV 4.

Locatie Veenschap Locatie Veenschap

kast geplaatst 26 januari 2016. grondeigenaar; Jos Knoef, Geesteren.    

Weitemanweg 19, 7678 RA

geringd 16 juni 2016, 5 jongen (5 eieren) geringd 22 juni 2017, 5 jongen (5 eieren)

ringnummer gewicht vleugellengte ringnummer gewicht vleugellengte

3.804.355 216 gr. 101mm. 3.820.781 179 gr. 101 mm.

3.804.356 188 gr.  85 mm. 3.820.782 154 gr.   91 mm.

3.804.357 202 gr. 102 mm. 3.820.783 197 gr. 107 mm.

3.804.358 211 gr.  85 mm. 3.820.784 200 gr. 113 mm.

3.804.389 161 gr.  70 mm. 3.820.785 167 gr. 103 mm.



TV 5. TV 5. TV 5.

Locatie Veenschap (de Giek)

grondeigenaar; Gemeente Vriezenveen.

geringd 16 juni 2015,  6jongen (6eieren). geringd 8 juni 2016, 5 jongen (5 Eieren) geringd 6 juni 2017, 5 jongen (5 eieren)

ringnummer gewicht vleugellengte ringnummer gewicht vleugellengte ringnummer gewicht vleugellengte

3.801.063 210 gr. 170 mm. 3.804.363 219 gr. 110 mm. 3.825.463 233 gr. 135 mm.

3.801.064 233 gr. 170 mm. 3.804.362 210 gr. 108 mm. 3.825.464 231 gr. 136 mm.

3.801.065 233 gr. 177 mm. 3.804.361 194 gr. 105 mm. 3.825.465 209 gr. 128 mm.

3.801.066 207 gr. 153 mm. 3.804.360 224 gr. 118 mm. 3.825.466 230 gr. 138 mm.

3.801.067 203 gr. 165 mm. 3.804.359 213 gr. 117 mm. 3.825.467 260 gr. 141 mm.

3.801.068 218 gr. 150 mm.

opm. jongen bijna vliegvlug.

TV 6. TV 6. TV 6.

Locatie Faijersheide

grondeigenaar; gemeente Vriezenveen/S.B.B.

geringd 16 juni 2015,  5 jongen (5 eieren). geringd 2 juni 2016, 6 jongen (6 eieren) kast niet bezet.

ringnummer gewicht vleugellengte ringnummer gewicht vleugellengte

3.801.058 248 gr. 130 mm. 3.804.377 193 gr.  90 mm.

3.801.059 227 gr. 125 mm. 3.804.378 210 gr. 114 mm.

3.801.060 240 gr 141 mm. 3.804.379 211 gr. 117 mm.

3.801.061 266 gr. 141 mm. 3.804.380 196 gr. 120 mm.

3.801.062 217 gr. 136 mm. 3.803.381 185 gr. 102 mm.

3.803.382 206 gr. 114 mm.

opm. jongen bijna vliegvlug.



TV 7. TV 7. TV 7.

Locatie oude Kerkhof. Locatie Faijersheide

grondeigenaar; gemeente Vriezenveen. grondeigenaar; gemeente Vriezenveen.

kast niet bezet. geringd 2 juni 2016, 6jongen (6 eieren) geringd 17 mei 2017, 6 jongen (6 eieren)

ringnummer gewicht vleugellengte ringnummer gewicht vleugellengte

in 2016 krijgt deze kast no. TV 8. 3.804.383 183 gr. 81 mm. 3825451 156 gr. 60 mm.

3.804.384 179 gr. 88 mm. 3825452 138 gr. 60 mm.

3.804.385 180 gr. 77 mm. 3825453 121 gr. 50 mm.

3.804.386 162 gr. 78 mm. 3825454 151 gr. 55 mm.

3.804.387 160 gr. 81 mm. 3825455 135 gr. 60 mm.

3.804.388 127 gr. 55 mm. 3825456   98 gr. 35 mm.

opm. ringno. 3825456 was eigenlijk nog te klein.

minder dan 10 dagen!

TV 8. TV 8.

Locatie oude Kerkhof Locatie Buitenlanden West.

grondeigenaar; gemeente Vriezenveen. grondeigenaar; gemeente Vriezenveen.

kast niet bezet. kast niet bezet.

in 2017 wordt de kast op deze locatie afgeschreven.


