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In de Ban van Torenvalken. 
Als ik dit schrijf is het al weer winter, op de kalender althans. Buiten liggen de temperaturen nog 

steeds ver boven nul  en is de laatste week van het jaar 2018 aangebroken. 

Het broedseizoen van ons mooie en kleine roofvogeltje De Torenvalk ligt al weer ver achter ons. 

 

Ook de drukte ┗oor さoﾐsざ (Gerard, Gerrit, Herman, Hans, Johan) om alles  onder controle te houden 

is al weer een poos voorbij.  

Er is in 2018 weer veel arbeid verricht. Denk maar eens al die bezoekjes aan de kasten met de 

camera en telescoopstang door Gerrit alleeﾐ of ﾏet z’ﾐ t┘eeëﾐ.   

Maar ook het  ringen van de jongen, alle gegevens in mijn veldboekje noteren en daarna alles in de 

computer invoeren.   

De najaarscontrole en de najaarsschoonmaak van de kasten.  

Het zijn maar enkele dingen wat elk jaar moet gebeuren. 

Ook zijn er het afgelopen najaar hier en daar aan de kasten, de palen, en schoren kleine reparaties 

uitgevoerd. 

Eveneens  is er nieuw materiaal aangevoerd ( boomstammetjes) voor palen en schoren voor grotere 

ingrepen de komende jaren, want daar ontkomen wij niet aan, alles heeft onderhoud nodig. 

 

Het afgelopen seizoen 2018 hadden we 8 Torenvalkkasten op diverse locaties staan. Daarvan waren 

er já, echt waar, na vele controles ook 8 bezet door Torenvalken (dus aanpoten voor ons). 

De t.n.t. aangebrachte tralies van de kasten in het Veenschap zorgden ervoor dat de Nijlganzen geen 

kans kregen. (red.) 

 Het was Top ! het kon niet beter. Helaas op het einde van het broedseizoen ontdekten wij bij 

controle dat in TV4. (met 5 eieren) het broedsel als verloren moest worden beschouwd.  

De oorzaak? Misschien predatie (lijkt ons sterk)  of de dood van het broedende vrouwtje. 

Maar toch! In 7 kasten weer succesvolle broedsels ongelofelijk.  Wij hadden 48 eieren, 45 jongen, 

waarvan uiteindelijk 41 jongen zijn  geringd en uit gevlogen. Een gemiddelde van 5,12 jong per 

bezette kast. Wat een succes verhaal van het Torenvalk kasten Project tot nog toe.  

Om dit enige luister bij te zetten is er door ons: Gerrit, Johan, Herman, en Gerard op een mooie 

September avond (uiteraard op locatie)  een toast uitgebracht in de vorm van een hapje en een 

drankje tot zonsondergang. 

Ja! En sinds eind Oktober is ons team ook versterkt. Wij hebben namelijk Hans de Groot bereid 

gevonden om ook deelgenoot te worden. Bij deze nogmaals welkom Hans. 

 

Opnieuw  is er afgelopen najaar 2018 een kast toegevoegd aan de bestaande 8 die er al hingen. 

Een Torenvalkkast met een verhaal. 

Bij een ziekenbezoek van onze voorzitter aan KNNV lid Johan de Lange kreeg hij deze aangeboden. 

Deze had Johan zelf getimmerd en wilde hem zelf ook ergens ophangen, maar door zijn ziekte was 

dat helaas ﾐiet ﾏeer ﾏogelijk. Hij ┗roeg daardoor Herﾏaﾐ: Zoekeﾐ jullie ﾏaar eeﾐ ﾏooi さplekjeざ eﾐ 
als alles klaar is kom ik een keer kijken met Margret.  Maar zoals wij allen weten, Johan mocht het 

ﾐiet ﾏeer ﾏeeﾏakeﾐ eﾐ is ┗eel te ┗roeg o┗erledeﾐ. Maar de kast heeft eeﾐ ﾏooi さplekje gekregeﾐ 
aaﾐ het Hazeﾐpad ﾐaHij het ┗lieg┗eldje. Moge deze kast ﾐet zo’ﾐ suIIes┗erhaal ┘ordeﾐ als de rest, eﾐ 
steeds als wij er komen zullen wij Johan herinneren als een geweldig natuurliefhebber.  

 

Op 19 december 2018 kreeg ik een melding van het Vogeltrekstation Griel dat er op 18 December 

een Torenvalk levend gespot was in Rosmalen met een ring om zijn rechter poot.  Deze was 

afgelezen met een vogeltelescoop.  Toen ik de melding nakeek zag ik dat deze bij ons aan de 

Veeneindeweg (west)  geringd was.  TV3., 6 Juni 2016 door Ben Nijeboer met het ringnummer NLA 

3.825.470. Dit is voor ons de eerste terugmelding van een levende Torenvalk,  

en het komt ook nietvaak voor, omdat Torenvalken moeilijk te benaderen zijn. Dus eigenlijk wel een 

bijzondere melding die ik jullie niet wilde onthouden.                      Gerard. 
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Wageningen, 19-12-2018. 

Beste Ringer/Melder,  

Vriendelijk bedankt voor uw melding van een geringde vogel. Hieronder treft u de gegevens over deze vogel aan. Als u fouten in 
deze melding aantreft verzoeken wij u vriendelijk deze aan ons te melden, zodat deze kunnen worden aangepast.  
Uw melding van een geringde vogel draagt bij aan de kennis van trek en overleving van wilde vogels. Deze kennis wordt 
gebruikt ten behoeve van onderzoek en bescherming van deze soorten.  

Ring NLA ...3825470 B.G. Nijeboer Wierdensestraat 115 
7461 BE Rijssen 

berthynijeboer@live.nl 

Find NLA ...3825470 
  

gvgool@brabant.nl 

 
  NLA ...3825470 [NLA ...3825470] 

 
Ringgegeven NLA ...3825470 [NLA ...3825470] 
  6-6-2016, ----, datum is exact op de dag af [0] 
Geringd door: B.G. Nijeboer (205)   
Soort: torenvalk (Falco tinnunculus ) [03040] 
Geslacht: onbekend [onbekend] 
Leeftijd: nestjong, niet vliegvlug [1] 
Ringplaats volgens Google: Veeneindeweg, 7671 Vriezenveen, Nederland [NL15] 
Ringplaats volgens ringer: Vriezenveen.Veeneindeweg.West.Teunis. Kast 3   

Coordinaten: 
lat: 52.44 (+52° 26'), 
lon: 6.65 (+6° 38') 

 

Nauwkeurigheid: nauwkeurig tot op de ingevulde ringcoordinaten [0] 
Andere merktekens: geen andere (kleur)merktekens aanwezig [ZZ]  

 
Meldgegeven NLA ...3825470 [NLA ...3825470] 
  18-12-2018, ----, datum is exact op de dag af [0] 
Gemeld door: Publieke Meldingen (PM1))   
Soort: torenvalk (Falco tinnunculus ) [03040] 
Geslacht: onbekend [U] 
Leeftijd: volgroeid, verder onbekend [2] 
Meldplaats volgens Google: Tweede Hoefsteeg, 5249 Rosmalen, Nederland [NL09] 
Meldplaats volgens melder:     

Coordinaten: 
lat: 51.757490900000000 (+51° 45' 26''), 
lon: 5.397796299999982 (+5° 23' 52'') 

 

Nauwkeurigheid: Ergens binnen een 100 meterhok (of een straal van 71 m) [B] 
Conditie: levend, verdere lot onbekend, bijvoorbeeld afgelezen met telescoop [9] 
Omstandigheden: ringnummer afgelezen in het veld [28] 
Andere merktekens: geen andere (kleur)merktekens aanwezig [ZZ] 
Opmerkingen: Geen   
 

 
...3825470: Afstand tot ringplaats: 114,4110 km Verstreken tijd: 925 dagen 
  Richting van ringplaats: 47,9122 graden is 2 Year(s) 6 Month(s) 12 Day(

 

Vogeltrekstation – Dutch Centre for Avian Migration and Demography 
Postbus 50, 6700 AB Wageningen, Nederland Tel. (+31) 317-473465 
info@vogeltrekstation.nl   www.vogeltrekstation.nl   www.griel.nl 

Het Vogeltrekstation is een samenwerkingsverband van NIOO-KNAW en de Ringersvereniging 

 

 
Daarom ook worden nou vogels geringd! 
Aan de hand van terugmeldingen kunnen we zien waar “onze” valken blijven en deze maar 
liefst bij Rosmalen, Brabant, 114,41 km. van zijn/haar geboorteplek, Veenschap, 
Vriezenveen. 

mailto:berthynijeboer@live.nl
mailto:gvgool@brabant.nl
mailto:info@vogeltrekstation.nl
https://www.vogeltrekstation.nl/
https://www.griel.nl/
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(Gemiddeld blijven Torenvalken tot zo’n 50 á 60 km in de buurt van hun geboorteplaats) 
En mooi is dat ie nog leeft. Vaak zijn het terugmeldingen van dode dieren. 
Jammer is dat we nog niet hebben kunnen vaststellen of de Valken elk jaar de zelfde of een 
andere  kast gebruiken om te broeden en of ze wisselen van partner.  
Onderaan het formulier staat; leeftijd: volgroeid, verder onbekend en daaronder staat; 
verstreken tijd 925 dgn., (ringdatum is bekend, 06-06-2016). Tel daar zo’n 16 dagen bij voor 
dat hij/zij werd geringd, dan kom je uit op een leeftijd van 2 jaar en krap 7 maand. 
Opmerkelijk is dat, wel het ringnummer kon worden afgelezen, maar niet het geslacht is 
vastgesteld! ( toen de valken zijn geringd, waren ze nog te jong om er een ♂ of ♀ van te 
maken) 
 

Voorbereiding seizoen 2019. 
24 Oktober 2018. 
Met 5 man 8 kasten schoongemaakt, gerepareerd en voorzien van nieuw nestmateriaal. 
Na het overlijden van ons betrokken KNNV lid, Johan de Lange, is door zijn partner  
Margret Ticheler een Torenvalkkast geschonken die wij vandaag geplaatst hebben in het 
Veenschap aan het Hazenpad op de grens van het perceel van Herman Stevens. 
Hiermee komt ons nestkastenbestand op  9 Torenvalkkasten. 
Op deze plek hebben we positieve verwachtingen op korte termijn. We zien ook hier 
regelmatig Torenvalken jagen. 

 
 
Wat de reparaties betreft, dit was allemaal aan de staander de schoren en m.n. de piketten. 
Na 5 jaar is een deel van dit materiaal voor 30 tot 70% verrot. 
We zullen voor 2020 op zoek moeten naar nieuwe staanders en schoren. 
Staanders, rond 12-15 cm. ca. 5 mtr. lang en schoren, rond 8-10 en ca. 4 mtr. lang. 
 
 
 
 
 
6 December 2018. 
Met 5 man voor 3 kasten, staanders en schoren gehaald uit de Engbertsdijsvenen. 
Dit materiaal kwam vrij doordat in de Engbertsdijksvenen, in het kader van onderhoud, 
houtopstanden zijn gerooid. 
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Lang niet alle stammen waren geschikt, 95% van het gerooide hout bestond uit berken. 
We zullen dus nog meer materiaal (eiken palen) voor het plaatsen van de kasten moeten 
organiseren. Ook bekijken we de mogelijkheid of we geen afgeschreven aluminium 
lichtmasten voor het ophangen van de kasten kunnen krijgen. Dat scheelt een boel onderhoud! 
 
. 
 
17-02-’19. 
De eerste voorjaarsperikelen zijn weer rond de kasten waargenomen.  
Het weer was er ook naar. Volop zon en een temperatuur van ca. 15º C. 
TV5.  Parende Torenvalken bij de kast. 
TV8.  Waarneming van Torenvalk bij de kast. 
 
19-02-’19. 
TV5. ♀ in de kast. 

 
 
24-02-’19. 
TV2. ♀ op de kast, ♂ in de directe omgeving. 
TV3. ♀ op de kast. 
TV5. ♀ op rikkepaal bij de kast, ♂ in de directe omgeving. 
TV8. ♀ op de kast. 
25-02-’19. 
TV7. ♀ op de kast. 
 
 
 
 
17-04-’19. 
Nestkastcontrole door Gerard en Gerrit. 
Met uitzondering van TV4. en TV9. (Johan de Lange kast) zijn in alle kasten of een volledig 
legsel of een begin aangetroffen, variërend van 1 ei tot 6 eieren. 
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Omdat het nog vrij vroeg in het seizoen is, is het zeker nog mogelijk dat ook de 2 andere 
kasten “bezet” raken. 
  

     
TV1.         TV2. * 
 

     
TV3.         TV5. 
 

   
TV6.         TV7. 
 

 
TV8. 
 
*Opmerkelijk is de lichte kleur (weinig of geen pigment) van 1 ei van het legsel in TV2. 
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Maandag 13 mei 2019. 
Met 4 man nestkastcontrole uitgevoerd. 
Opnieuw konden we vaststellen dat er weer 8 nestkasten bezet waren. Jammer, TV9. aan het 
Hazenpad is nog niet bezet, maar we hopen dat deze kast in de toekomst toch ook door een 
paartje Torenvalken in bezit zal worden genomen. 
De telescoopstang bewijst weer zijn goede diensten om met een camera in de kast te kunnen 
kijken. 

 
 
 
Scheelt een boel gesjouw met een ladder en…. bij TV8. hebben we zo het ♀ op de jongen, en 
in ieder geval nog 1 ei kunnen fotograferen. Dat was met een ladder voor de kast zeker niet 
gelukt! Dit zijn relatief vrij unieke beelden. 
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13-05-’19. 
De resultaten van deze kastcontrole; 
TV1. 5 eieren. 
TV2. 5 jongen. 
TV3. 6 eieren. 
TV4. 5 eieren. 
TV5. 6 eieren. 
TV6. 5 jongen. 
TV7. 6 jongen. 
TV8. 5 jongen, 1 ei. 
 
24-05-’19. 
Een laatste controle, ook om een definitieve ringdatum vast te stellen. 
TV1. 6 jongen. 
TV2. 5 jongen. 
TV3. 5 jongen, 1 ei. 
TV4. 5 eieren. 
TV5. 6 jongen. 
TV6. 4 jongen. 
TV7. 6 jongen. 
TV8. 6 Jongen.  
  
28-05-’19. 
1e Ringronde ( i.c.m. ringen van Kerk- en Steenuilen). 
Onder behoorlijk natte weersomstandigheden met 3 man en “ringer” Ben Nijeboer, de jongen 
van TV5., 6. en 7. geringd. 
In TV5. zijn 6 jongen van een ring voorzien, TV6. 4 jongen (5 eieren) en TV7.  5 jongen.  
De jongen van TV7. waren inmiddels al zo groot dat ze al bijna vliegvlug waren en behoorlijk 
lastig te ringen. 2 Jongen waren al zó groot dat ze de, nog net niet op voldoende sterkte, 
vleugels namen. 1 Jong lande in de naastgelegen sloot maar kon gered en nog geringd  
worden. De ander vloog helaas zo ver weg dat ze niet terug te vinden was in het hoge gras in 
een weiland aan de overkant van de sloot. Het is nu nog maar de vraag of deze het heeft 
gered. Een volgende keer met zulke grote jongen?, dan maar niet ringen. 
Zonder ring kan een vogel ook best leven! 
De gegevens van gewicht en vleugellengte zijn i.v.m. het slechte weer niet ingevuld. 
Bij het ringen van de jongen in TV5. zat een jong met een aantal veren op het duimvleugeltje 
dat duidt op een “meervingerig” exemplaar. 
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Meervingerigheid of polydactylie betekend bij vogels dat ze meer dan 3 vingers hebben.  
Dit is een erfelijke afwijking die maar weinig voorkomt. 
Hieronder een afbeelding van een normale vogelvleugel. 
 

 
 
 
 
04-06-’19. 
2e Ringronde (i.c.m. ringen Kerk- en Steenuilen). 
Onder gunstige omstandigheden met 3 man en ringer Ben Nijeboer, de jonge valken van 
TV1., 3. en 8. geringd. 
De jongen van TV2. waren inmiddels te groot om te ringen. 
Ook de jongen vanTV3. waren al behoorlijk aan de maat en stribbelden fiks tegen.  
Er is na eerdere ervaring nu een doek voor de kast gehangen zodat ze wat rustiger zijn en zich 
makkelijker laten pakken en terug zetten. 
De jongen van TV4. waren nog te klein en hiervoor zal dus nog een 3e ringdatum geprikt 
moeten worden.  
Geringd in TV1.; 6 jongen, TV3.; 6 jongen. TV8.; 6 jongen. 
TV2.; 5 jongen, maar niet geringd.   
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13-06-’19. 
3e  , en laatste ringronde, ringer Jan Vrijlink. 
De laatste torenvalkkast, TV4. dit seizoen. Opmerkelijk detail; t.n.t. worden in deze kast 
eieren het laatst gelegd en dus de jongen, van af de eerste bezetting (2016), als laatste 
geringd!  Geringd 4 jongen (5 eieren). 
 
Op de foto’s  het meten van de tarsus, lengte en dikte. 

    
 
 
 
Totaal zijn dit seizoen 46 eieren gelegd, 43 jongen uitgevlogen. Geringd, gemeten en 
gewogen zijn 37 jongen.  Jongen van TV2. (5)  en  TV7. (1) zijn niet geringd  
omdat ze al te groot waren. 
Opnieuw een uitstekend  jaar met het hoogste aantal uitgevlogen jongen. 
9 Geplaatste nestkasten, 8 kasten bezet en alle broedsels hadden succes. 
 
Opm;  Het ei met heel weinig pigment in TV2. is waarschijnlijk niet uitgekomen! 

Zekerheid hierover hebben we niet omdat we bij controles na de eileg geen ei en/of 
resten terug hebben gevonden. 
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2019,  5 Jaar Torenvalken. 
 
Ten opzichte van vorige jaren zijn deze aantallen in relatief goed evenwicht en een 
voorzichtige conclusie is, dat er na 5 jaar een vrij stabiele populatie Torenvalken, aan de 
noord- en zuidkant van Vriezenveen is ontstaan, ook omdat er blijkbaar voldoende  
prooi-aanbod is.  
 
Voor de statistici even op een rijtje; 
  
2015,  6 nestkasten, 4 bezet, 21 eieren en 20 uitgevlogen jongen.  
2016,  8 nestkasten, 7 bezet, 40 eieren en 39 uitgevlogen jongen.   
2017,  8 nestkasten, 6 bezet, 34 eieren en 32 uitgevlogen jongen.   
2018,  8 nestkasten, 8 bezet, 48 eieren en 41 uitgevlogen jongen.  
2019,  9 nestkasten, 8 bezet, 46 eieren en 43 uitgevlogen jongen.   
 
2015,   eieren; max. 6,  min. 4,  gemidd. 5.25. 
2016,   eieren; max. 6,  min. 5,  gemidd. 5.71. 
2017,   eieren; max. 6,  min. 5,  gemidd. 5.66. 
2018,   eieren; max. 7,  min. 6,  gemidd. 6.12. 
2019,   eieren; max. 6,  min. 5,  gemidd. 5.75. 
 
2015,  jongen;  gemidd. 5.00  per bezette kast.    
2016,  jongen;  gemidd. 5.57  per bezette kast.  
2017,  jongen;  gemidd. 5.33  per bezette kast.  
2018,  jongen;  gemidd. 5.12  per bezette kast. 
2019,  jongen;  gemidd. 5.37  per bezette kast. 
 
2015,  broed succes 95.2  %. 
2016,  broed succes 97.5  %. 
2017,  broed succes 94.1  %. 
2018,  broed succes 83.6  %. (1 legsel, 5 eieren, 4 jongen, verloren gegaan) 
2019,  broed succes 93.4  %. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op 9 juli is in Nijensleek, Hoofdweg 73a (Drente) op ca. 80 km. afstand van de ringplaats, 
Veenschap TV1.,het ringnummer 3.844.352 ♀ in het veld afgelezen. Dit jong is geringd op  
4 juni. (Toen was nog niet te zien of het een ♀ of een ♂ was). Ook hierdoor heeft het ringen 
van jonge vogels nut!  
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Op 12 juli is een verzopen jong ♀, ringno.; 3.844.162,  gevonden in een open waterreservoir 
op het volkstuinen complex aan de Aadorpweg, de locatie van TV8.  
Hoe het jong er in terecht gekomen is, is niet duidelijk. Wel duidelijk is dat het hier niet uit 
heeft weten te komen door de gladde wand. Ook bij Steenuilen doet zich soms hetzelfde 
probleem voor, dat ze verzuipen in vee-drinkkuipen. Hiervoor is een oplossing bedacht nl. een 
raster tegen de binnenwand van de kuip.  
Met snavel en klauwen kunnen de vogels dan uit het water klauteren. 
 

 
 
 
 
21 November. 
Met 4 man de kasten schoongemaakt en herstelwerkzaamheden geïnventariseerd. 
Een aantal piketten en schoren en een staander  moeten worden vervangen. 
Van TV5. moeten beide schoren worden vervangen. Beide waren gebroken, waarschijnlijk 
omdat een koe jeuk had op z’n rug.  
 
De genoteerde opmerkingen qua status/onderhoud: 
 
TV1. Alles OK. Volgend jaar min. 1 schoor vervangen. 
TV2. Kastpaal volgend jaar vervangen, de schoren zijn nog wel OK. 
TV3. Beide schoren hebben nieuwe rikkepalen in de grond nodig, zijn verrot. 
          Herstellen voor seizoen 2020. 
TV4. Alles OK. 
TV5. Beide schoren zijn verrot, moeten vervangen worden. Rikkepalen in grond nog 
          wel goed.  Stukje stroomdraad om de palen zou nuttig zijn.  
          Herstellen voor seizoen 2020. 
TV6. 1x schoor verrot en bijbehorende rikkepaal ook. Herstellen voor seizoen 2020.  
TV7. Alles OK. 
TV8. Alles OK. 
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TV9. Omdat er geen bezetting is geweest, was schoonmaken niet nodig.  

 
 
Ter plaatse is de omgeving van TV6. Faijersheide best wel behoorlijk veranderd 
 na het afzetten van de bomensingel, onderdeel van onderhoudswerkzaamheden.  
Afwachten of de Torenvalken hier wel zo blij mee zijn. 
 

 
 
 

Faijersheide TV6. 21-11-2019. 

Faijersheide TV6. 24-10-2018. 



K.N.N.V. Torenvalk project 
Broedsucces en ringgegevens 2017. Broedsucces en ringgegevens 2018. Broedsucces en ringgegevens 2019.
pootring: aluminium blauw, TV4 aluminium pootring: aluminium pootring: aluminium

TV 1. TV 1. TV 1.
Locatie Veenschap 
grondeigenaar; R.J. Nijland, Westeinde 556, Vriezenveen.

geringd 6 juni 2017, 4 jongen (6 eieren) geringd 4 juni 2018, 5 jongen (6 eieren) geringd 4 juni 2019, 6 jongen (6 eieren)
ringnummer. gewicht. vleugellengte. ringnummer. gewicht. vleugellengte. ringnummer. vleugellengte. gewicht.

3.825.474 214 gr. 114 mm. 3.846.794 207 gr. 129 mm. 3.844.351 135 mm. 222 gr.
3.825.475 232 gr. 122 mm. 3.846.795 193 gr. 105 mm. 3.844.352 141 mm. 237 gr.
3.825.476 212 gr. 128 mm. 3.846.796 172 gr. 119 mm. 3.844.353 130 mm. 199 gr.
3.825.477 231 gr. 135 mm. 3.846.797 175 gr. 120 mm. 3.844.354 132 mm. 225 gr.

3.846.798 191 gr. 118 mm. 3.844.355 120 mm. 222 gr.
3.844.356 126 mm. 191 gr.

TV 2. TV 2. TV 2.
Locatie Veenschap
grondeigenaar; Leo Nijhof, de Reiger 12, Vriezenveen. grondeigenaar, Wim de Jager, Westeinde 350, Vriezenveen.

geringd 17 mei 2017,  6 jongen (6 eieren) geringd 4 juni 2018, 5 jongen (6 eieren) niet geringd!, 5 jongen (6 eieren) te groot om te ringen.
ringnummer. gewicht. vleugellengte. ringnummer. gewicht. vleugellengte. ringnummer. vleugellengte. gewicht.

3.825.457 209 gr. 88 mm. 3.846.799 261 gr. 160 mm.
3.825.458 226 gr. 90 mm. 3.846.800 265 gr. 161 mm.
3.825.459 226 gr. 86 mm. 3.846.801 230 gr. 142 mm.
3.825.460 176 gr. 62 mm. 3.846.802 263 gr. 153 mm.
3.825.461 226 gr. 88 mm. 3.846.803 264 gr. 162 mm.
3.825.462 192 gr. 80 mm.



TV 3. TV 3. TV 3.
Locatie Veenschap
grondeigenaar; Leo Teunis, Oosteinde 25, Vriezenveen.

geringd 6 juni 2017, 6 jongen (6 eieren) geringd 4 juni, 7 jongen (7 eieren) geringd 4 juni 2019, 6 jongen (6 eieren) 
ringnummer. gewicht. vleugellengte. ringnummer. gewicht. vleugellengte. ringnummer. vleugellengte. gewicht.

3.825.468 190 gr. 117 mm. 3.846.804 169 gr. 121 mm. 3.844.295 91 mm. 185 gr.
3.825.469 209 gr. 123 mm. 3.846.805 202 gr. 144 mm. 3.844.296 90 mm. 200 gr.
3.825.470 201 gr. 115 mm. 3.846.806  81 gr.  77 mm. 3.844.297 80 mm. 164 gr.
3.825.471 223 gr. 126 mm. 3.846.807 206 gr. 150 mm. 3.844.298 60 mm. 117 gr.
3.825.472 184 gr 107 mm. 3.846.808 201 gr. 139 mm. 3.844.299 81 mm. 174 gr.
3.825.473 231 gr. 131 mm. 3.846.809 193 gr. 142 mm. 3.844.300 80 mm. 179 gr.

3.846.810 197 gr. 138 mm.

TV 4. TV 4. TV 4.
Locatie Veenschap
grondeigenaar; Jos Knoef, Geesteren.    
Weitemanweg 19, 7678 RA

geringd 22 juni 2017, 5 jongen (5 eieren) 5 eieren, 4 kuikens maar geen jongen geringd! Gepredeerd? geringd 13 juni 2019, 4 jongen (5 eieren)
ringnummer. gewicht. vleugellengte. ringnummer. gewicht. vleugellengte. ringnummer. vleugellengte. gewicht.

3.820.781 179 gr. 101 mm. 3.840.454 122 mm. 149.2 gr.
3.820.782 154 gr.   91 mm. 3.840.455  97 mm. 101.0 gr.
3.820.783 197 gr. 107 mm. 3.840.456 112 mm. 126.2 gr.
3.820.784 200 gr. 113 mm. 3.840.457 114 mm. 123.0 gr.
3.820.785 167 gr. 103 mm.

TV 5. TV 5. TV 5.
Locatie Veenschap (de Giek)
grondeigenaar; Gemeente Vriezenveen.

geringd 6 juni 2017, 5 jongen (5 eieren) geringd 4 juni 2018, 6 jongen (6 eieren) geringd 28 mei 2019, 6 jongen (6 eieren)
ringnummer. gewicht. vleugellengte. ringnummer. gewicht. vleugellengte. ringnummer. vleugellengte. gewicht.

3.825.463 233 gr. 135 mm. 3.846.811 147 gr. 85 mm. 3.844.158 78 mm. 161 gr.
3.825.464 231 gr. 136 mm. 3.846.812 142 gr. 80 mm. 3.844.159 90 mm. 189 gr.
3.825.465 209 gr. 128 mm. 3.846.813 120 gr. 67 mm. 3.844.160 75 mm. 192 gr.
3.825.466 230 gr. 138 mm. 3.846.814 127 gr. 70 mm. 3.844.161 75 mm. 163 gr.
3.825.467 260 gr. 141 mm. 3.846.815 122 gr. 62 mm. 3.844.162 62 mm. 145 gr.

3.846.816  80 gr. 45 mm. 3.844.163 78 mm. 165 gr.



TV 6. TV 6. TV 6.
Locatie Faijersheide
grondeigenaar; gemeente Vriezenveen/S.B.B.

kast niet bezet. geringd 18 juni 2018, 7 jongen (7 eieren) geringd 28 mei 2019, 4 jongen (5 eieren)
ringnummer. gewicht. vleugellengte. ringnummer. vleugellengte. gewicht.

3.846.941 225 gr. 126 mm. 3.844.140 128 mm. 234 gr.  
3.846.942 356 gr. 141 mm. 3.844.141 140 mm. 221 gr.
3.846.943 200 gr. 123 mm. 3.844.142 136 mm. 198 gr.
3.846.944 248 gr. 133 mm. 3.844.143 130 mm. 231 gr.
3.846.945 250 gr. 140 mm.
3.846.946 222 gr. 129 mm.
3.846.947 222gr. 135 mm.

TV 7. TV 7. TV 7.
Locatie Faijersheide
grondeigenaar; gemeente Vriezenveen.

geringd 17 mei 2017, 6 jongen (6 eieren) geringd 29 mei 2018, 6 jongen (6 eieren) geringd 28 mei 2019, 5 jongen (6 eieren, 6 jongen)* zie verslag!
ringnummer. gewicht. vleugellengte. ringnummer. gewicht. vleugellengte. ringnummer. vleugellengte. gewicht.

3.825.451 156 gr. 60 mm. 3.846.710 121 gr. 116 mm. 3.844.135
3.825.452 138 gr. 60 mm. 3.846.711 108 gr.  90 mm. 3.844.136
3.825.453 121 gr. 50 mm. 3.846.712 112 gr.  96 mm. 3.844.137
3.825.454 151 gr. 55 mm. 3.846.713 120 gr. 114 mm. 3.844.138
3.825.455 135 gr. 60 mm. 3.846.714 119 gr. 100 mm. 3.844.139
3.825.456   98 gr. 35 mm. 3.846.715 110 gr. 103 mm.

opm. ringno. 3825456 was eigenlijk nog te klein (< 10 dagen).

TV 8. TV 8. TV 8.
Locatie Buitenlanden West.
grondeigenaar; gemeente Vriezenveen.

kast niet bezet. geringd 4 juni 2018, 5 jongen (6 eieren) geringd 4 juni 2019, 6 jongen (6 eieren)
ringnummer. gewicht. vleugellengte. ringnummer. vleugellengte. gewicht.

3.846.817 193 gr. 109 mm. 3.844.158 160 mm. 265 gr.
3.846.818 235 gr. 120 mm. 3.844.159 160 mm. 235 gr.
3.846.819 217 gr. 108 mm. 3.844.160 162 mm. 239 gr.
3.846.820 188 gr.  87 mm. 3.844.161 165 mm. 206 gr.
3.846.821 191 gr. 107 mm. 3.833.162 140 mm. 205 gr.

3.844.163 160 mm. 231 gr.



TV 9. (Johan de Lange)
Locatie; Veenschap.
grondeigenaar, Herman Stevens.

kast niet bezet.
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