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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 
Jaarvergadering van donderdag 29 januari 2015. 
Er waren die avond ongeveer 23 leden aanwezig. Afwezig was de ringen-
commissaris. 
 

1. Opening 
De voorzitter opende de vergadering en heette iedereen hartelijk welkom 
en een gezond 2015 gewenst. En ook de twee jubilarissen werden wel-
kom geheten. 
Het openingswoord stond in teken van de vogelgriep dat als een nacht 
kaars uit ging in ons jubileum jaar. 
 

2. Notulen vorige vergadering 
Er waren geen op –of aanmerkingen. 
 

3. Ingekomen stukken 
Geen ingekomen stukken 
 

4. Mededelingen 
De Leden waren zeer enthousiast over het jubileum magazine. 
Natuur stenen tegel met logo 50 jaar ontvangen van Erik Hoekman 
Lex en Tjerd in december bij mevr. Kruidhof geweest, kalender en een 
kerst stukje afgegeven. 
Wouter Plaizier stelt zijn ruimte niet meer beschikbaar, we kunnen alleen 
daar nog de baby show houden. 
Clubblad heeft een andere logo. 
 

5. Ledenbestand 
Eind 2014 hebben 8 leden hun lidmaatschap opgezegd. 
Maar we hebben inmiddels weer 2 leden kunnen inschrijven. 
 

6. Jaarverslag secretaris 2014 
Het jaarverslag werd weer vakkundig voorgelezen door de secretaris. 
 

7. Jaarverslag penningmeester 
Een samenvatting van een a4tje is door de penningmeester vakkundig 
aan de leden uitgelegd. De kas controle commissie onder leiding van Jaap 
waren  allen unaniem over eens dat alles er perfect uit zag. 
 

8. Benoeming kascontrole commissie 2015 
De nieuwe commissie leden zijn Jaap Zuyderweg, Fred Beekman en Jo-
landa en  reserve is Simon Kooiman. 
 

9. Jaarlijkse bestuursverkiezing 
Dit jaar zijn de voorzitter en de ringen commissaris aftredend en herkies-
baar. Beide heren zijn voor een periode van 3 jaar weer herkozen. 
 

10. Voorstellen bestuur 
De Nederlandse bond verhoogt de eigen bijdrage met 2 euro. 
Met toestemming van de aanwezige leden hebben we de contributie ver-
hoogt met 2 euro. Dat betekent voor leden 32 euro gastleden 20 euro en 
jeugdlid 16 euro. 
Er zijn voor dit jaar veel adverteerders voor in het clubblad. 
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Clubuitje is op zaterdag 30 mei de reis gaat naar vogelpark (opvang) 
NOP. 
 
Naar alle waarschijnlijkheid kunnen we in week 51 2015 toch onze uitge-
stelde District tentoonstelling gaan houden en wel in de Sporthal Den-
Dam. 
Onze District Voorzitter die aanwezig was voor de speldje (Jubilarissen) 
was in zijn nopjes om het goede nieuws te horen want er had zich voor 
2015 in Zuid-Holland niemand aangemeld. 
Tijdens de wereld kampioenschappen zijn 2 leden in de prijzen gevallen 
en dat waren Arie Hendricks en Jurian de Wit  heren van harte gefelici-
teerd namens het bestuur. 
Januari 2016 zal Tjerd  helaas het penningmeesterschap neerleggen. 
Zijn er leden die goed in cijfertjes zijn kunnen zich melden bij het be-
stuur. 
Babyshow 2015 wordt gehouden op zaterdag 3 oktober bij Diervoeders-
bedrijf W.L. Plaizier. 
 

11. Rondvraag 
Tjerd: Voor de prijs winnaars grote verloting die aanwezig zijn kunnen 
gelijk hun prijzen meenemen. 
Uitreiking jubilarissen zijn de heren Cor Kranendonk 50 jaar lid en Teun 
van der Waal 40 jaar lid. Beide heren zijn na een korte anekdote van Piet 
Hagenaars voorzien van het felbegeerde speldje en van het bestuur een 
fles drank met een bos bloemen voor de partners. 
Daarna gratis gezellig borrelen met een hapje en een nootje. 
Rond 22.30 uur was deze jaarvergadering ten einde en de voorzitter 
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Jubilarissen gehuldigd 
 

Op donderdag, 29 januari, zijn de heren Cor Kranendonk en Teun v/d 
Waal gehuldigd. 
Cor is gehuldigd omdat hij 50 jaar lid is van de N.B.v.V. en v.v. De Nachte-
gaal, Heerjansdam. 
Teun v/d Waal is gehuldigd omdat hij 40 jaar lid is van de N.B.v.V. 
Beide heren hebben uit handen van de districtsvoorzitter, Piet Hagenaars, 
de speld van de N.B.v.V. ontvangen. 
Uit handen van de voorzitter hebben beide heren een cadeau ontvangen 
en beide echtgenotes hebben een prachtig boeket bloemen ontvangen. 

Van harte gefeliciteerd 
Cor Kranendonk 

Teun v/d Waal 

50 

40 
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Winnaars gehuldigd 
 

Op donderdag, 29 januari, zijn de heren Jurjen Wit en Ger van Stigt Thans  
door de voorzitter gefeliciteerd voor hun behaalde successen op de  
Wereldshow in Rosmalen. 
De heren hebben 1 x goud, 2 x zilver en 1 x brons behaald. 
Een geweldig resultaat. 
 
Ook Arie Hendriks heeft 1 x zilver gewonnen maar helaas was hij niet 
aanwezig op de ledenbijeenkomst. 
Maar ook Arie van harte gefeliciteerd met dit behaalde resultaat. 
 

Van harte gefeliciteerd 
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Oorkonde Jurjen Wit en Ger van Stigt Thans 

Oorkonde Arie Hendriks 

Rosmalen 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.anpv.com/media/Image/thumbs/3004LogoMondial2015.jpg&imgrefurl=http://www.anpv.com/index.php/158/mondial-2015&h=351&w=350&tbnid=LiP8Ge9WCKQ0yM:&zoom=1&docid=BkfLGcCj0Snd1M&hl=nl&ei=CFnaVJ-EN8jFPbfrgPgJ&tbm=isc
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Oehoe 
 

Als Europa's uil-der-uilen is de 
oehoe een vogel die tot de ver-
beelding spreekt. Oehoes zijn 
roofvogels, die een groot territori-
um hebben, en graag stenige hel-
lingen opzoeken om te broeden. 
Dat is een habitat dat in Neder-
land nauwelijks voorhanden is. Ze 
jagen voornamelijk op houtdui-
ven, ratten, kraaiachtigen en ook 
egels in een jachtgebied dat zich 
over meerdere duizenden hecta-
ren uitstrekt.In Zuid-Limburg, 

waar wel op grotere schaal gesteente wordt gewonnen in dagbouwgroe-
ves, hebben enkele oehoes kans gezien zich te vestigen. Verder zijn er 
twee oehoeparen in Gelderland ontdekt. De broedpogingen worden in ver-
band met de zo noodzakelijke rust van de vogels stil gehouden, opdat de-
ze dieren niet door mensen verjaagd worden. 
 

Algemeen 
Overige namen: (Eurasian) Eagle Owl , Bubo bubo  
Orde: Strigiformes 
Familie: Uilen (Strigidae) 
Status: Jaarvogel. Broedvogel in uiterst klein aantal; standvogel 
 

Europese verspreiding 
De oehoe heeft een ruime verspreiding door Europa maar komt, als echte 
toppredator, nergens in grote dichtheden voor. Vooral Finland, maar ook 
Noorwegen en Kroatië, alle landen met een ruime beschikbaarheid aan 
geschikte leefgebieden, huisvesten veel oehoes. De populatie in Zuidoost-
Frankrijk breidt zich de laatste jaren iets uit. 
 

Leefomgeving en voedsel 
Biotoop: Bos, middel- en hooggebergte  
 

Voedsel- en broedbiotoop 
Uitgestrekte, gevarieerde bossen met veel reliëf in het terrein (steile rots-
hellingen, heuvels en dalen) vormen een uitstekende biotoop voor oe-
hoes. Vooral ook de beschikbaarheid van grote prooidieren vormt een be-
langrijke voorwaarde voor het voorkomen van de oehoe. Gebroed wordt 
zowel in bomen als op richels en in spleten in rotswanden. 
 

Voedsel 
voornamelijk houtduiven, ratten, kraaiachtigen en ook egels 
 

Vogeltrek, Overwinteringsgebied 
Oehoes zijn standvogels, maar in de winter kunnen deze grote uilen flinke 
afstanden afleggen en zwervend tot op grote afstand van het broedgebied 
worden aangetroffen. 
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SPITSSTAARTAMADINE 
 

Herkomst- Noordoost-Australië.  
 

Kenmerken: De bovenkop en zijkanten 
van de kop en hals zijn zacht blauw-
grijs, de teugels, kin, krop en keel zijn 
zwart.  
De bovendelen zijn verder isabelbruin, 
de buitenste handpennen hebben smal-
le, witte zomen. De onderdelen zijn 
zacht wijnkleurig bruin. De anaalstreek 
en onderstaartdekveren: tussen rug en 
stuit loopt een zwarte band, die zich tot 
aan de lichaamszijden voort zet. De 

staart is zwart, de middelste pennen lopen haarachtig verlengd uit. Het 
oog is roodbruin, de snavel is geel en de poten zijn vleeskleurig. De leng-
te bedraagt 17 cm. Het popje is wat kleiner en heeft een kleinere keelvlek  
 

In een aangrenzend gebied in Noord-Australië komt een ondersoort voor, 
Heck's spitstaartamadine, Poëphila hecki, die zich van de andere onder-
scheidt door een rode snavel en een wat donkerder verenkleed.  
 

Verzorging: In open grasland, maar ook in het geboomte langs de water-
kant komen deze elegante en levendige vinken meestal in grote vluchten 
voor. Hun roep is melodieus en de zang klinkt enigszins trompetterend.  
Daar de vogels hoofdzakelijk van graszaden leven ziet men ze meestal op 
de grond lopen of in de aren hangen. Hun nesten worden ook in het hoge 
gras gevonden of in dichte struiken en lage bomen.  
Ze zijn flesvormig en van grashalmen vervaardigd en van binnen met fijn 
gras en wat veren bekleed. Tussen de vier tot zes witte eitjes worden 
vaak kleine stukjes houtskool gevonden. De broedtijd bedraagt dertien 
dagen en de vogels richten zich naar de regenval, daar ze geheel afhan-
kelijk zijn van de groei van het gras.  
Ze eten ook wel vliegende mieren, maar kunnen niet uitsluitend hier van 
leven. In de broedtijd lossen de grote vluchten zich op, de paartjes zoe-
ken hun eigen territorium uit, dat echter slechts klein is.  
Omstreeks 1880 kwamen ze voor het eerst naar Engeland en Nederland, 
naar Duitsland in 1897, ingevoerd door de firma Hagenbeck. Spoedig 
kwamen er berichten van broedresultaten, in 1897 uit Engeland, een jaar 
later uit Duitsland. In Australië had men al eerder jongen gekweekt. De 
acclimatisatie vereist veel zorg: de geelsnavelige vorm schijnt wat sterker 
te zijn dan de roodsnavelige, maar beide hebben veel constante warmte 
nodig, trosgierst en gekiemde zaden. Pas als de vogels na geruime tijd 
blijk geven geheel gezond te zijn en geheel aan het witzaad en de ver-
schillende gierstsoorten gewend, kunnen ze in ruime binnenvolières ge-
plaatst worden en korte tijd later in de buitenvolière. Wel moet men reke-
ning houden met agressiviteit van sommige exemplaren tegenover soort-
genoten, Maskeramadinen en Gordelgrasvinken.  
Goed geacclimatiseerde vogels zijn sterk, kunnen in een onverwarmde of 
zeer matig verwarmde ruimte overwinteren en blijven in uitstekende con-
ditie, als ze overdag gelegenheid hebben in de buitenvolière te vliegen.  
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Ze hebben echter slaapnesten nodig en dit leidt 
soms tot moeilijkheden: de poppen gaan dan te 
vroeg in het jaar nestelen en bij aanhoudende kou 
kan legnood optreden. Ook aan vocht hebben de-
ze vogels een hekel en de kans op ziekte is speci-
aal in het voor- en najaar groot, als men niet voor 
een goed droog nachthok zorgt, waarin de vogels 
's nachts slapen en altijd hun voedsel vinden. In 
broedkooien van tenminste 80 cm lengte, bij een 
hoogte en diepte van 40-50 cm voelen de vogels zich ook goed op hun ge-
mak, wat wel bewezen wordt door de genegenheid daar tot broeden over 
te gaan. De samenstelling van een paar kan wel eens moeilijkheden ople-
veren, daar de hiervoor opgegeven geslachtskenmerken lang niet altijd 
duidelijk zijn. De zang en loktonen van de man geven echter wel uitsluit-
sel. Men moet de vogels apart in kooien zetten en afluisteren. Om ‘s win-
ters het broeden tegen te gaan moet men de paartjes tijdelijk scheiden. 
De poppen geeft men wat levertraan door het zaad. Spitsstaartamadinen 
hebben grote behoefte aan kalk. Ze wennen aan eivoer, miereneieren en 
meelwormen, wat een grote steun betekend voor het broedverloop. Zorg 
voor regelmatige bloedverversing om inteelt te voorkomen. Als in een kooi 
gebroed wordt, kan volstaan worden met het ophangen van een ruim 
broedkastje met wat hooi, mos en kokosvezels als bouwmateriaal. De pop 
bouwt het nest vrij omvangrijk en zeer hecht. Zij legt vijf of meer eitjes. 
De jongen blijven ruim drie weken op het nest. Na het uitvliegen worden 
ze een maand of langer door de ouders gevoerd. Evenals gouldamadinen 
zijn ze zeer gevoelig voor de omgeving en als de oudere vogels weer gaan 
broeden, mogen de jongen alleen in een kooi worden overgebracht, die 
slechts door gaas of tralies van hun oorspronkelijk verblijf is gescheiden. 
Ze blijven dan dus onder toezicht van hun ouders. Het duurt drie a vier 
maanden alvorens de jongen geheel op kleur zijn en voordat ze een half 
jaar oud zijn moet men ze niet naar een ander verblijf overbrengen, dus 
ook nooit verkopen aan een andere liefhebber, want de kans op sterfte is 
binnen het eerste halve levensjaar zeer groot. Een goed broedpaar kan 
jaarlijks drie nesten van vijf a zes jongen groot brengen. Beide rassen zijn 
goed te kruisen en leveren intermediaire jongen op, die alleen als ze terug 
gekruist worden met hun ouders zuivere rassen opleveren. De meeste 
spitsstaartamadinen die door de kweker aangeboden worden behoren 
thans tot de intermediaire vorm. De vogels leggen een grote voorkeur aan 
de dag voor licht nestmateriaal, zoals hennepvezels terwijl ze voor bekle-
ding watten, plantenwol en witte veren nemen, als die ter beschikking 
zijn. Laat men de vogels in een grote ruimte rondvliegen en stelt men wel 
nestmateriaal maar geen nestkastje ter beschikking, dan tonen ze zich 
vindingrijk en gaan meestal omvangrijke, buidelvormige nesten bouwen, 
soms met een voorportaal en ruime slaap- en broedkamer Spitsstaart-
amadinen zijn zeer kieskeurig ten aan zien van hun partner en het kan 
heel goed voorkomen dat vogels, die jarenlang niet tot nestelen zijn over-
gegaan uitstekende broedvogels blijken te zijn als ze de gelegenheid krij-
gen een andere huwelijkspartner uit te kiezen. Verstandige kwekers geven 
een aantal vogels dan ook de gelegenheid zelf paartjes te vormen en ze 
laten deze paartjes in verschillende broedkooien of volières ongestoord 
broeden.  
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Ringen bestellen 2015 
 

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 3e ronde dient u dus uiterlijk 20 januari 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: 
 

4e ronde: 01 februari - 20 maart 15 mei 2015 

 

De bestelformulieren voor 2015 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 26 februari 2015 

Ledenvergadering. 

 

- Donderdag 26 maart 2015 

Ledenvergadering. 

 

- Donderdag 30 april 2015 

Ledenvergadering. 

 

- Donderdag 28 mei 2015 

Ledenvergadering. 
 

Noteer deze  
ledenbijeenkomsten  

alvast in je agenda! 

Ledenbijeenkomst 
 
Op de ledenbijeenkomst van 26 februari a.s. zal Alex de Graaf ons op een 
speelse wijze meenemen door onze hobby. 
 
Hij zal dit doen in de vorm van een vogelquiz. 
 
Altijd leerzaam, dus u bent van harte uitgenodigd om op deze avond aan-
wezig te zijn. 
 

U steekt er altijd wat van op!! 
 

Datum:  26 februari a.s. 
Tijd:   20:00 uur 
Zaal open:  19:30 uur 
Waar:   Vergaderruimte sporthal Den Dam 
   Sportlaan, Heerjansdam. 

 

U komt toch ook! 
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 UITNODIGING 

  

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de jaarvergadering, die 
gehouden zal worden op donderdag  26 febuari 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.   District nieuws 

6.   Vogelquiz Alex de Graaf 

7.   Pauze 

8.   vervolg Vogelquiz 

9.   Sluiting 

 
 

U komt toch ook? 
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