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VOGELVERENIGING 

 "DE NACHTEGAAL" 

   

Aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers 
Opgericht: 7 april 1964 

  
 BESTUUR 

   
VOORZITTER 
 Lex Kaptein 

Palissanderhout 64 
2994 HK Barendrecht 

Tel.: 06-12616179 
  

  
  
      SECRETARIS               PENNINGMEESTER 
      Walter Rötgers               Tjerd Kamphuis 
      Padova 2                Tjalk 118 
      2921 BH Krimpen a/d IJssel            2991 PR  Barendrecht 
      Tel: 0180-551526              Tel.: 0180-628058 
 
 
  
      RINGEN-COMMISSARIS            MATERIALEN-COMMISSARIS 
      Martin Versteeg               Raymond Sluiter 
      Abelenhof 49                Griegplantsoen 19 
      3355 PJ  Papendrecht             2992 EH  Barendrecht 
      Tel.: 078-6427221              Tel.: 0180-654039 
      Tel.: 06-14610750 
 
  
      REKENINGNUMMER 
      Iban: NL11 INGB 0002252550 
      Penningmeester v.v."De Nachtegaal" 
      p/a Tjalk 118 
      2991 PR  Barendrecht 
 
  
      E-MAIL ADRES 
      info@denachtegaalhjd.nl 
 
 
 
        MEER INFORMATIE OP: WWW.DENACHTEGAALHJD.NL 
      *lidmaatschap opzeggen? Doe dit voor 1/12 bij de secretaris! 
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Notulen: 
 

Notulen van de Ledenvergadering van donderdag 26 maart 2015. 
Er waren op die avond 23 leden aanwezig. 
 

1. Opening 
   De voorzitter opende de vergadering en heette iedereen hartelijk wel-

kom en in het bijzonder onze gast spreker die avond Simon v/d Luit 
van avifauna. 

2. Notulen vorige vergadering 
    Er waren geen op of aanmerkingen. 
3. Mededelingen 
    De voorzitter heeft afgelopen week een Op bezoek bij……..Ger van 

Stigt Thans gebracht. 
    Na alle vogels gezien te hebben en alle verhalen te hebben gehoord 

en met het gevoel dat ik bij iemand geweest ben die alles voor zijn 
vogels over heeft wil ik Ger bedanken voor zijn gast vrijheid. Het hele 
verhaal kunt u lezen op de site van denachtegaalhjd.nl  

4. Ingekomen stukken 
    Info-blad district ontvangen 17 april vergadering. 
    Bestuursleden Bas van Driel rayon 2, Kees Diepstraten rayon 6 
    beiden heren zijn aftredend en herkiesbaar. 
    Er ligt een man daad voor een vergaande samenwerking met de  
  Algemene bond. 
    De jeugd district dag wordt gehouden in de Rode Kardinaal te Delft     

op zaterdag 10 oktober. 
   Opleiding uren 2014 noteren, doorgeven aan, Commissie dier en wel-

zijn onder leiding van Henk van der Wal. 
5. District t.t 
    De subsidie aanvraag is goedgekeurd en we kunnen rekenen op 1500   

euro. 
6. Clubuitje 2015 ( ZOO Eindhoven) 
    Hoeveel personen en de prijs is nog niet bekent. 
7. Rondvraag 
    Teun, De twee jubilarissen van de afgelopen maanden stonden niet in  

Onze Vogels. 
    Dat is door de secretaris helemaal vergeten. 
8. Pauze 
    Na een korte pauze kon Simon beginnen met de lezing. 
9. Lezing door Simon v/d Luit over Avifauna. 
    Na deze leerzame en  interessante lezing sloot de voorzitter de ver-

gadering en wenste iedereen wel thuis.  

 

Donderdag 30 april a.s. 

Ledenbijeenkomst 

Aanvang 20:00 uur, zaal open om 19:30 uur 

U KOMT TOCH OOK! 
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Gaat u zaterdag 30 mei 2015 gezellig mee met 

v.v. De Nachtegaal, Heerjansdam naar 

 
"Zoo Veldhoven te Veldhoven" 

  
  Prijs per persoon:   € 15,00  
                              : 65+   € 12,50 
  
Belangstellende kunnen zich opgeven bij onze 
secretaris: Walter Rötgers 
 
Bij aankomst beginnen wij met een bakje koffie 
met …….. 
 
Daarna worden we door een gids rondgeleid door 
het park. Na deze rondleiding kan iedereen nog op 
eigengelegenheid genieten in het park. 
 
We gaan met eigenvervoer, maar proberen zoveel 
mogelijk met elkaar mee te rijden.  
 
Dus verzamelen wij om 9:00 uur bij de sporthal 
“Den Dam” aan de Sportlaan te Heerjansdam. 
 
Geschatte terugkomst 16:30 uur, in Heerjansdam. 
 
  
Wilt u zich vooraf inlezen kijk dan ook eens op: 
 

www.zooveldhoven.nl 
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Wetenschappers hebben voor het eerst onomstotelijk  

aangetoond dat zwartkopzangers migreren over  

afstanden van ruim 2.500 kilometer.   

In de herfst vliegen de zangvogels vanuit 
het noorden van Canada naar Zuid-
Amerika. 

De dieren verplaatsen zich in een vrijwel 
rechte lijn over de Atlantische Oceaan en 
stoppen onderweg niet. 

Dat melden Amerikaanse onderzoekers in 
het wetenschappelijk tijdschrift Biology 
Letters. 

Geolocatie 

Aangezien zwartkopzanger maar 12 gram wegen, lukte het wetenschap-
pers lange tijd niet om de vogels uit te rusten met geolocatiechips. 

Onderzoekers van de Universiteit van Massachussets slaagden er echter in 
om een soort rugzakjes voor de vogels te ontwikkelen met een chip die 
slechts 0,5 gram weegt. 

Daardoor waren de onderzoekers in staat om 20 zwartkopzangers te vol-
gen op hun jaarlijkse reis vanuit Noord-Amerika.   

"Uit de data blijkt dat de vogels over de Atlantische oceaan vliegen. De af-
standen die ze afleggen variëren van 2270 tot 2770 kilometer", verklaart 
onderzoeker Ryan Norris op nieuwssite ScienceDaily. 

Uniek 

Volgens onderzoeksleider Bill DeLuca is de mi-
gratie van de zwartkopzanger uniek voor zang-
vogels van kleine formaten. "Dit is één van de 
langste non-stop migraties over water die ooit 
is gemeten bij zangvogels." 

Andersoortige vogels migreren echter over 
nog grotere afstanden zonder te stoppen. Het 
record staat op naam van de rosse grutto. 

Sommige rosse grutto's broeden in Alaska en vliegen in de herfst meer 
dan 10.000 kilometer naar Nieuw-Zeeland om daar te overwinteren. 

Bron: NU.nl 

http://rsbl.royalsocietypublishing.org/content/11/4/20141045
http://rsbl.royalsocietypublishing.org/content/11/4/20141045
http://www.sciencedaily.com/releases/2015/03/150331215844.htm
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Dringend verzoek 
Willen de leden die hun contributie 2015 nog niet betaald hebben dit zo 
snel mogelijk doen?  
 
De penningmeester heeft het eerste half jaar al af moeten dragen aan de 
Nederlandse Bond van vogelliefhebbers. 

 
      REKENINGNUMMER 
      Iban: NL11 INGB 0002252550 
      Penningmeester v.v."De Nachtegaal" 
      p/a Tjalk 118 
      2991 PR  Barendrecht 
 
 Senioren  € 32.00 p/j 
 Jeugd  € 16.00 p/j 
 Gastleden € 20.00 p/j 

  
WIJ REKENEN OP  

UW MEDEWERKING. 
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KWEEKERVARINGEN 
 
Als u tijdens uw kweekperiode iets bijzonders, leuks of geks mee-
maakt, of meegemaakt heeft, schrijf het eens op en stuur het aan 
ons op.  
Wij willen dit graag plaatsen in dit clubblad.  
Ook andere verhalen over onze fantastische hobby zijn van harte 
welkom. 
U kunt het handgeschreven, getypt  
of via de E-mail inleveren.  
 
 
STUUR U VERHAAL OP NAAR: 
 

Martin Versteeg              
  
Abelenhof 49               
  
3355 PJ  Papendrecht 
 

E-MAIL:  
info@denachtegaalhjd.nl 

Ledenbijeenkomst 
 
Op de ledenbijeenkomst van 30 april a.s. zal Nelly en Teun v/d Waal ons 
weer een prachtige film tonen over De Nieuwe Wildernis 
 
Altijd leerzaam, dus u bent van harte uitgenodigd om op deze avond aan-
wezig te zijn. 
 

U steekt er altijd wat van op!! 
 

Datum:  30 april a.s. 
Tijd:   20:00 uur 
Zaal open:  19:30 uur 
Waar:   Vergaderruimte sporthal Den Dam 
   Sportlaan, Heerjansdam. 

U komt toch ook! 



 

April 2015                                                        12 



 

April 2015                                                        13 

Helmkaketoe 
Uiterlijk 

De helmkaketoe wordt ongeveer 35 cm lang en weegt tussen de 210 tot 
340 gram. Het verenkleed is donkergrijs. De randen van de veren zijn 
grijs-wit tot grijs-bruin waardoor er een strepenpatroon op het verenkleed 
aanwezig is. De vleugels zijn rond en lang naar verhouding van het li-
chaam. De staart daarentegen is kort van stuk. De veren op de kop van 
het mannetje zijn rood van kleur en hebben enigszins de vorm van een 
helm. De rode kleur ontbreekt bij het vrouwtje waardoor de twee geslach-
ten eenvoudig van elkaar te onderscheiden zijn. De kleine krachtige sna-
vel is grijs van kleur evenals de korte poten. Rondom de ogen heeft de 
vogel een smalle grijze oogring. De irissen van de ogen zijn donkerbruin. 

Voedsel 

De helmkaketoe heeft voornamelijk 
een vegetarisch menu. Hij voedt 
zich op de zaden van verschillende 
soorten planten met name de Euca-
lyptus, Acacia, Pyraeantha en de 
Crataegus. Verder eet de vogel 
bessen, vruchten, noten, bloemen 
aangevuld met larven en insecten. 

Voortplanting 

Het broedseizoen van deze kake-
toesoort loopt van oktober tot janu-
ari. Het mannetje maakt het 
vrouwtje het hof door middel van baltsen. Het mannetje zet zijn kuif op, 
spreidt de vleugels, maakt op en neer gaande buigende bewegingen en 
maakt luide schreeuwende geluiden. Na het paren legt het vrouwtje haar 
eieren in een boomholte of rotsholte. De 2 of 3 eieren worden in een 
tijdsbestek van 30 dagen uitgebroed. Zowel het mannetje als vrouwtje 
broedt de eieren uit. Ook de jongen worden door beide ouders gevoed. Na 
47 tot 50 dagen verlaten de jongen het nest. 

Leefgebied 

Deze kaketoesoort wordt aangetroffen in de koelere en nattere bosrijke 
en heuvelrijke gebieden van Australië. Deze endemische vogel komt voor 
in het uiterste noorden van Tasmanië, oosten van Victoria en in het zuiden 
van Nieuw-Zuid-Wales. 

Bestel uw ringen op tijd bij onze 
ringencommissaris 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Veer_%28vogel%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vleugel_%28vogel%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Staart
http://nl.wikipedia.org/wiki/Snavel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Snavel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Oog_%28anatomie%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Iris_%28anatomie%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Eucalyptus
http://nl.wikipedia.org/wiki/Eucalyptus
http://nl.wikipedia.org/wiki/Acacia_%28plant%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pyraeantha&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Crataegus
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bes_%28botanisch%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vruchten
http://nl.wikipedia.org/wiki/Noot_%28botanisch%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bloem_%28plant%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Larven
http://nl.wikipedia.org/wiki/Insecten
http://nl.wikipedia.org/wiki/Broeden
http://nl.wikipedia.org/wiki/Balts
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kuif
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ei_%28dier%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kuiken
http://nl.wikipedia.org/wiki/Australi%C3%AB_%28land%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Endemie_%28biogeografie%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tasmani%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Victoria_%28Australi%C3%AB%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuw-Zuid-Wales
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Op bezoek bij…...  
Ger van Stigt Thans 

 
Op een zaterdagmiddag ben ik 
afgereisd naar Barendrecht waar 
ik een “Op bezoek bij…” heb ge-
bracht bij Ger.  
Ik werd verwelkomd met een 
heerlijk bakje koffie met natuur-
lijk iets lekkers er bij. Wat een 
verwennerij. Onder het genot van 
dit heerlijke bakje koffie vertelde 
Ger dat hij het vogelvirus van 
zijn vader heeft gekregen. In 
1988 tot en met 1994 verzorgde 
Ger regelmatig de vogels van zijn 
vader. Na deze tijd even het virus 

kwijt geweest, maar in 2004/2005 kwam het vogelvirus weer terug, mede 
door zijn broer.  
Ger verzorgde regelmatig de vogels van zijn broer en ging ook regelmatig 
beurzen af om de vogels van zijn broer te verkopen of te kopen.  In 2007 
schafte Ger voor het eerste zijn eigen vogels aan en dit waren 4 koppels 
Zwartborstrietvinken. 
Hierna werden al snel diverse andere soorten aangeschaft. Ger houdt van 
uitdagingen dus werden de wat moeilijkere soorten aangeschaft. En niet 
alleen de wat moeilijkere maar ook de wat zeldzamere soorten. Alle soor-
ten, op de Zwartborstrietvinken na, komen uit Afrika.  
Dit zijn onder andere 
de Rose Druppe-
lastrilde, Wit wang 
Meesastrilde,  
Granaatastrilde,  
Purpergranaatastrilde 
en diverse soorten 
Amaranten. Voor de 
prachtige vogels 
heeft Ger twee vogel-
kamers tot zijn be-
schikking. In een van 
de twee wordt ge-
broed en wordt hier-
voor ook wat warmer 
gehouden. De vogels 
zitten allemaal per 
koppel in broedkooien en krijgen daar de beschikking over een nestkastje 
en als nestmateriaal wordt kokosvezel aangeboden. In enkele kooien 
staan meerdere nestkastjes, ik vroeg aan Ger waarom dit is. Ger vertelde 
mij dat deze nestjes als afleidingnestjes gebruikt worden om vijanden op 
het verkeerde pad te brengen.  
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In de wat koudere kamer krij-
gen de vogels haar/zijn ver-
diende rust om bij te komen 
van het broedseizoen. Dit be-
tekend dat Ger het hele jaar 
door kan broeden met iedere 
keer weer andere koppels. Zo-
als je op een van de foto’s 
kunt zien heeft Ger weer een 
prachtig nest met jongen. Al 
met al is het een arbeidsinten-
sieve job en vergt de verzor-
ging de nodige discipline, da-
gelijks moeten de voerbakjes 
bijgevuld en de drinkflesjes 
ververst worden. Voor de drinkflesjes heeft Ger extra flesjes aangeschaft. 
Dagelijks de oude eraf en de schone erop. Het voedsel bestaat uit een 
goed tropen mengsel en natuurlijk de meelwormen, miereneieren enz enz 
ontbreken niet.  
Ger vindt het belangrijk dat hij deze soorten kan laten zien aan het publiek 
en is dan ook blij dat hij ze kan laten zien op diverse shows. Daarom is hij 
ook lid van v.v. De Nachtegaal waar hij het prima naar zijn zin heeft en 
zich thuis voelt. Tevens is Ger ook lid in Schiedam. 
Na alle vogels gezien te hebben en alle verhalen gehoord te hebben ging ik 
naar huis met het gevoel dat ik bij iemand geweest ben die alles voor zijn 
vogels over heeft en ik hoop dan ook dat niet alleen Ger maar ook wij er 
nog jaren van kunnen genieten. 
 
Ger, bedankt voor je gastvrijheid. 
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Ringen bestellen 2016 
 

De ringencommissaris zorgt ervoor dat uw bestellingen op tijd op het 
bondsbureau binnenkomen. Op tijd wil in dit verband zeggen, dat de af-
delingsleden zelf tijdig de bestelling aan de ringencommissaris moeten 
opgeven: een week voor de definitieve inlevertermijn. 

Onderstaande bestelperiodes zijn dus al aangepast voor de leden. Voor 
de 1e ronde dient u dus uiterlijk 05 mei 2015 uw 

bestelling bij de ringencommissaris te hebben ingediend. 

 
 

Uw bestelling gaat pas naar de bond , zodra de ringencommissa-
ris het verschuldigde bedrag binnen heeft. Dit kan per overschrij-
ving of contant bij het inleveren van het formulier. 

 
 

bestelperiode uitlevering na: 
1e ronde: voor 05 mei en de uitlevering is op 01 oktober 

2e ronde: voor 20 september en de uitlevering is op 15 december 

3e ronde: voor 20 januari en de uitlevering is op 1 april  

4e ronde: voor 20 maart en de uitlevering is op 15 mei 
 

De bestelformulieren voor 2016 zijn te downloaden van de site. 

 

Het telefoonnr. van onze ringencommissaris, Martin Versteeg is 

06-14610570. 
 
 

SPECIALE REGELS VOOR BESCHERMDE VOGELS 

 

In ons land gelden er voor beschermde vogels speciale regels voor de rin-
gen. De basis van die regels vindt zijn oorsprong in Europese wetgeving. 
Alle vogels die in de Europese Unie in het wild voorkomen, zijn in het ka-
der van de Flora- en Faunawet beschermd. In deze wetgeving is geregeld 
dat gekweekte vogels gehouden mogen worden, mits zij een pootring 
hebben die is afgegeven door een erkende vogelbond. Dit geldt voor in-
heems beschermde vogels en uitheems beschermde vogels (CITES bijla-
ge A, een overeenkomst over de internationale handel in bedreigde in het 
wild levende dier- en plantensoorten). 

 

Op onze website is onder het kopje Ringen een verkorte uitleg te down-
loaden waar u als kweker zich aan moet houden. 

 

Zeker de moeite waard om deze uitleg eens zorgvuldig te lezen. Heeft u 
nog vragen kunt u deze altijd vragen aan onze ringen- commissaris, Mar-
tin Versteeg. 
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BELANGRIJKE DATA 2015 

 
  
 

- Donderdag 30 april 2015 

Ledenvergadering. 

 

- Donderdag 28 mei 2015 

Ledenvergadering. 
 
- Zaterdag 30 mei 2015 
Clubuitje naar ZOO Veldhoven 
 
- Zaterdag 3 oktober 2015 
Regionale Babyshow 
 

Noteer deze  
ledenbijeenkomsten  

alvast in je agenda! 

Schema overzicht van Ringenbestellingen:  

      

 1e  2e 3e 4e Totaal 

2011 1035 140 445 575 2195 

2012 855 410 275 100 1640 

2013 795 170 225 155 1345 

2014 420 775 360 165 1720 

2015 750 380 455 155 1740 

Besteloverzicht van Ringen over de  5 jaar  
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 UITNODIGING 

  

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de vergadering, die ge-
houden zal worden op donderdag 30 april a.s. om 20.00 uur (zaal 
open om 19.30 uur) in de vergaderzaal van Sporthal “Den Dam” aan de 
Sportlaan te Heerjansdam. 

  

AGENDA 

  

1.   Opening 
2.   Notulen vorige vergadering 
3.    Ingekomen stukken 
4     Mededelingen 
5.    Rondvraag 
6.    Film Teun en Nelly v/d Waal 
7.    Pauze 
8.    Film Teun en Nelly v/d Waal 
9.  Sluiting 

 

U komt toch ook? 
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