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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               Lex Kaptein 
      Padova 2                Palissanderhout 64 
      2921 BH Krimpen a/d IJssel            2994 HK  Barendrecht 
      Tel: 0180-551526              Tel.: 06-12616179 
 
 
  
      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 
 
  
      ALGEMEEN BESTUURSLID  REKENINGNUMMER 
      Teun v/d Waal      Iban: NL11 INGB 0002252550 
      Kerkachterweg 29     Penningm. v.v."De Nachtegaal" 
      3171 GC Poortugaal    p/a Palissanderhout 64 
      Tel.: 010-5018802     29941 HK  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 van donderdag 24 november jl 
 
   Er waren 12 leden aanwezig incl. bestuur. 

 
Opening 
De voorzitter opende de vergadering en heette iedereen hartelijk  
welkom. 
 
Notulen vorige vergadering 
Er waren geen op- of aanmerkingen 
 
Ingekomen stukken 
Weer post ontvangen van de nationale pen, een pen met opdruk. 
Een envelop met inschrijvingen ontvangen voor de Districts  
tentoonstelling in Roelofarendsveen. 
 
Mededelingen 
Tijdens de jaarvergadering is er weer een bestuursverkiezing gepland. 
Algemeen bestuurslid Teun v.d. Waal is aftredend (herkiesbaar). 
 
Ledenbestand 
Er zijn 2 leden geroyeerd wegens niet betalen contributie. 
En ook is de broer van Ger lid geworden. 
 
Terugblik bijzondere tentoonstelling 
En dat het bijzonder was die week ligt aan het feit dat alles vlekkeloos 
is verlopen. 
De ruim 250 vogels hadden er ook zin in en wat een kwaliteit zat er in 
die kleine kooitjes. 
De keuring was rond 12.30 uur klaar en daarna konden zij genieten van  
het chinees buffet. 
Tijdens de opening was het een gezellige drukte en hebben zelfs nog 
een rondje rad gedraaid. 
Vrijdag veel kinderen met hun moeders erbij. 
Zaterdag gezellig druk rad van avontuur en er was natuurlijk de prijs 
uitreiking van de winnaars 2016. 
Financieel zijn we er ook goed uitgesprongen. (Zie lijst) 
 
Rondvraag 
Er waren geen vragen dit keer. 
 
Na de pauze een fotopresentatie. 
Onze hoffotograaf presenteerde ons op een mooi foto (tentoonstelling) 
verslag. 
 
Sluiting 
De Voorzitter wenste iedereen welthuis. 
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DRINGEND VERZOEK 
Willen de leden die hun contributie 2017 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", Barendrecht 
  

Senioren  € 32.00 p/j 
Jeugd  € 16.00 p/j 
Gastleden € 20.00 p/j 
  

 WIJ REKENEN OP UW MEDEWERKING. 
  
 

JAARVERGADERING 
Donderdag, 26 januari a.s., houden wij de jaarvergadering. 
Jij bent van harte uitgenodigd om op deze avond aanwezig te zijn. 
  
Zaal open:   19:30 uur 
Aanvang:  20:00 uur 
  
Waar:  Sporthal “Den Dam” 
   Sportlaan 8 Heerjansdam 
 
  

Jij komt toch ook! 
 

BELANGRIJKE DATA 2017 

  

- Donderdag 26 januari 2017 
   Jaarvergadering 
- Donderdag 23 februari 2017 

   Ledenbijeenkomst 

- Donderdag 30 maart 2017 
   Ledenbijeenkomst 
- Donderdag 20 april 2017 
   Ledenbijeenkomst 
- Donderdag 18 mei 2017 
   Ledenbijeenkomst 
  

Noteer deze ledenbijeenkomsten  
alvast in je agenda! 
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Grijze roodstaartpapegaai  
vanaf 2 januari 2017  
strenger beschermd  

 

Gepubliceerd op:  14 december 2016 
Gewijzigd op:   15 december 2016  
 
Vanaf 2 januari 2017 krijgt de grijze roodstaartpapegaai een strengere 
bescherming. Dat is besloten tijdens de CITES-conferentie in oktober 
2016. Dit in Nederland geliefde huisdier wordt ernstig bedreigd door 
stroperij en illegale handel. 
 
Tijdens de CITES-conferentie in Johannesburg van 24 september tot 5 
oktober 2016 zijn diverse besluiten genomen die cruciaal zijn voor de be-
scherming en het voortbestaan van de meest kwetsbare plant- en dier-
soorten. De nationale en internationale CITES-afspraken bieden bescher-
ming. Na plaatsing op de CITES-lijst is nog nooit een dier uitgestorven. 
EU-certificaat 
 
De beslissing van CITES heeft tot gevolg dat binnen de Europese Unie 
een EU-certificaat nodig is voor het overdragen van een grijze rood-
staartpapegaai. Eigenaren kunnen vanaf februari 2017 bij de Rijksdienst 
voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) een certificaat aanvragen vooraf-
gaand aan de overdracht van het dier. 
 
Grijze roodstaartpapegaai 
De grijze roodstaartpapegaai (Psittacus erithacus) is een papegaaien-
soort die in Nederland veel als gezelschapsdier wordt gehouden. Vroeger 
kwam deze soort voor in een groot gebied in West- en Oost-Afrika. Het 
leefgebied van de wilde grijze roodstaart is de afgelopen jaren sterk af-
genomen en de wilde populatie is erg klein geworden.  

http://www.rvo.nl/actueel/nieuws/successen-tijdens-17de-cites-conferentie-zuid-afrika
http://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/handel-beschermde-planten-en-dieren/cites-soorten-nederland-en-de-eu
http://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/handel-beschermde-planten-en-dieren/cites-soorten-nederland-en-de-eu/eu
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Daarom is nu besloten de vogelsoort op de CITES-lijsten te uplisten van 
Appendix II naar Appendix I. In de Europese wetgeving wordt de soort 
geuplist van Bijlage B naar Bijlage A van de Basisverordening. 

 
 
Merken en administreren 
 

De grijze roodstaartpapegaai wordt ook toege-
voegd aan Bijlage A van de Basisverordening. Dit 
houdt in dat eigenaren van grijze roodstaartpa-
pegaaien hun dieren moeten merken met een 
naadloos gesloten pootring of – als dat niet 
(meer) mogelijk is – een chip. Daarnaast geldt er 
voor deze soort een administratieplicht. Alleen in 
uitzonderlijke gevallen is handel in grijze rood-
staartpapegaaien in bepaalde mate toegestaan. 
Het gaat dan om exemplaren die aantoonbaar in 
gevangenschap zijn gefokt en geboren uit ouders 
die legaal zijn verworven. 

KASCONTROLECOMMISSIE 
  
De kascontrolecommissie bestaat bij onze vereniging uit drie personen, 
die geen zitting hebben in het bestuur. 
Dit jaar bestaat deze commissie ook uit drie leden. 
Ieder jaar is er één aftredend. Wilt u ook eens in deze commissie plaats-
nemen, voor drie jaar, één avond in het jaar, stelt u zich dan op de ko-
mende jaarvergadering beschikbaar voor 2017 
 
 
 

BESTUURSVERKIEZING 
  
Op donderdag 26 januari a.s. zal er een algemene jaarvergadering ge-
houden worden. Net als ieder jaar zijn er bestuursleden aftredend, en 
dit jaar zijn dit: 
  
Algemeen bestuurslid,    Teun v/d Waal  -  herkiesbaar 
  
Leden die zich kandidaat wilden stellen voor een bestuursfunctie konden 
zich schriftelijk opgeven t/m 9 januari jl. Het bestuur heeft geen aan-
meldingen binnengekregen. 

http://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/handel-beschermde-planten-en-dieren/cites-algemeen/wel-geen-cites-soort
https://mijn.rvo.nl/cites-soorten-de-eu-invoeren-of-weder-uitvoeren
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjh5e7Uza3RAhXJXBoKHcxqCgcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.papegaaienforum.nl%2Fshowwiki.php%3Ftitle%3DDe%2Bgrijze%2Broodstaart&psig=AFQjCNF0LWqmcC5BiUIwF9vOHu_hD761uQ&u
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Patrijsastrilde 
Verspreiding:  
De patrijsastrilde komt voor in een 
groot gedeelte van Afrika, met name 
Senegal en oostelijk tot Oeganda. 
 

Grootte: 
De patrijsastrilde is 9 cm. groot. 
 

Geslachtsonderscheid: 
Het mannetje heeft een zwart masker 
dat bij het popje ontbreekt.  
 

Huisvesting 
Patrijsastrilden zijn echte grondvogeltjes. Ze houden van een zandbad op 
een zonnig plekje. Patrijsastrilden kunnen gehouden worden in een kooi of 
(buiten)voliere. Indien ze in een kooi worden gehouden moet de boven-
kant van doek zijn omdat ze bij het opvliegen verticaal omhoog vliegen. 
Op de bodem, moet een laag droog zand liggen.  
 

Karakter: 
Het is een rustige vogel die geschikt is voor in een kooi of gemengde bui-
tenvolière.  Bij het zoeken naar zaad krabbelen ze op een eigenaardige 
manier in het zand. Als er meerdere paartjes in de volière zijn zoeken ze 
elkaars gezelschap op. In de broedperiode worden de mannetjes strijdlus-
tig en is het beter de paartjes de beschikking te geven over een eigen af-
gebakende ruimte.  
 

Omgevingstemperatuur: 
In het algemeen verlangen deze vogels wel wat warmte. De soort dient 
derhalve de beschikking te hebben over een goed af te sluiten droog en ver-
warmd nachtverblijf. Het is aan te bevelen de temperatuur niet onder de10 
°C te laten komen. Ze kunnen slecht tegen vocht en kou.  
 

Voeding: 
Als voeding dient een goede zaadmengeling voor tropische vogels en of 
volièrevogels, een goed samengesteld eivoer/krachtvoer en bij voorkeur 
kiemzaad verstrekt te worden. Om aan de behoefte van dierlijke eiwitten 
in de voeding tegemoet te komen kan het beste een insecten-/
universeelvoer toegevoegd worden (bijvoorbeeld 50 eivoer, 50% univer-
seelvoer). Vooral in de periode dat de vogels jongen hebben is het belang-
rijk dat ze de beschikking hebben over dierlijke eiwitten. Extra dierlijke ei-
witten kunnen, naast het verstrekken van een goed samengesteld eivoer/
universeelvoer, verstrekt worden in de vorm van bijvoorbeeld (geknipte) 
meelwormen, miereneieren, bladluizen, fruitvliegjes, spinnetjes, buffa-
lowormpjes. Naast bovenstaande voeding is het noodzakelijk dat de vogels 
dagelijks de beschikking hebben over vers en fris bad- en drinkwater en 
mogen ook vogelmineralen (grit) en maagkiezel niet ontbreken. 
 

Kweek: 
De vogels maken een nestje op de grond van kokosvezel en grashalmen. 
Het popje legt 4 tot 6 eitjes. De broedduur bedraagt ca. 14 dagen. Broed-
resultaten zijn sporadisch verkregen waardoor er ook weinig over te ver-
melden is. 
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www.vogelverenigingenrayon5.nl 
 

De website van Rayon 5 Zuid-Holland 
Hier vindt u het laatste nieuws van de verenigingen 
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De Vuurdoorn  
 

De vuurdoorn Pyracantha ‘Orange Glow’ is een van de meest populaire 
vuurdoorns, waarschijnlijk om zijn prachtige dieprode tot dieporanje 
vruchten in het najaar. Voor ons zijn ze giftig, maar lijsters, merels en 
spreeuwen vinden de bessen heerlijk en zullen ze komen zoeken. Het is 
een sterke vuurdoorn die goed bestand is tegen strenge winters en resis-
tent is voor schurft. Deze vuurdoorn heeft zeer dicht vertakte scheuten 
en is ook geschikt om als haag te worden toegepast. Vuurdoorn is een 
heel bekende struik die vaak te zien is tegen gevels. Hij bloeit in mei-juni 
met hele wolken crème witte bloemen en daarna verschijnen de vele ro-
de, oranje of gele vruchten. Wat ook fijn is aan deze plant is dat hij in de 
winter zijn glimmende diepgroene blaadjes houdt. Zijn Nederlandse 
naam dankt hij vanzelfsprekend aan de lange doornen die aan elk takje 
te vinden zijn en aan de vurige kleuren van de vruchten in het najaar.  

Vuurdoorn onder-
houd De vuurdoorn 
stelt weinig eisen, 
maar heeft een 
voorkeur voor een 
zonnige plek en 
doorlatende, even-
tueel kalkhoudende 
grond. Verkeerd 
groeiende scheuten 
kunt in de zomer 
wegsnoeien als de 
plant niet veel ver-
der meer zal uitlo-
pen. Wees verder 
voorzichtig met 
snoeien want het 
kost je vruchten als 
je snoeit na de 

bloei en als je in het voorjaar snoeit heb je minder bloemen. Gebruik het 
juiste snoeigereedschap. Als je de struik langs de gevel wilt leiden, kun 
je de scheuten goed opbinden met behulp van kleine schroefoogjes in de 
muur. De vuurdoorn Pyracantha ‘Orange Glow’ is een van de meest popu-
laire vuurdoorns, waarschijnlijk om zijn prachtige dieprode tot dieporanje 
vruchten in het najaar. Voor ons zijn ze giftig, maar lijsters, merels en 
spreeuwen vinden de bessen heerlijk en zullen ze komen zoeken. Het is 
een sterke vuurdoorn die goed bestand is tegen strenge winters en resis-
tent is voor schurft. Deze vuurdoorn heeft zeer dicht vertakte scheuten 
en is ook geschikt om als haag te worden toegepast. Vuurdoorn is een 
heel bekende struik die vaak te zien is tegen gevels. Hij bloeit in mei-juni 
met hele wolken crème witte bloemen en daarna verschijnen de vele ro-
de, oranje of gele vruchten. Wat ook fijn is aan deze plant is dat hij in de 
winter zijn glimmende diepgroene blaadjes houdt. Zijn Nederlandse 
naam dankt hij vanzelfsprekend aan de lange doornen die aan elk takje 
te vinden zijn en aan de vurige kleuren van de vruchten in het najaar.  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwinksT-1q3RAhWFlxoKHSMkAwsQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Ftuintuin.nl%2Ffotos%2F5218&psig=AFQjCNH46ZualP49P_1WvqM9TgHszbeAiw&ust=1483797604844529
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Zwartbuik amarant 
Lagonosticta rara - Black-bellied Firefinch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De zwartbuikamarant is ook bekend onder de naam zwartbuikvuurvink en 
komt voor in zuidelijk Afrika, met name in Kameroen, Kongo, Soedan, Oe-
ganda en Kenia. Er is één ondersoort beschreven, de Lagonosticta rara for-
besi, die leeft wat meer westelijk 

Het leefgebied is groot en daarom ook zeer divers. Deze kleine vogel, hij 
meet maar net 10 cm, komt voor op open graslanden, in berg- en heuvel-
achtige streken en rond rivieren en meren. Hij blijft wel altijd in de buurt 
van water en wat dicht struikgewas. 

Het voedsel bestaat uit een mix van zaden en insecten, graszaden vooral 
en mieren. De zwartbuik amarant of -vuurvink leeft dan ook veel op de 
grond. Voedsel zoeken doen deze vogeltjes vaak in kleine groepjes, buiten 
de broedtijd zijn ze zeer verdraagzaam naar elkaar. 

In de broedtijd zoekt elk koppel een veilig plekje voor een nest, meestal 
laag in dichte beplanting. De mannetjes worden dan ineens erg territoriaal, 
niet alleen naar soortgenoten maar ook naar andere vogels met veel rood. 
Deze vuurvinkjes maken van grassprietjes een fijn maar stevig nestkom-
metje en een legsel bevat meestal 4 eitjes. De eitjes komen uit na 12 da-
gen broeden en beide ouders voeren de eerste week voornamelijk mieren 
en mierenpoppen. Daarna gaan ze geleidelijk over op zaad, zodat het 
spijsverteringskanaal van de jongen op beide soorten voedsel berekend is. 
Met ongeveer 5 weken zijn de jongen helemaal zelfstandig en bij een vol-
doende groot voedselaanbod beginnen de ouders aan een volgend legsel. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwii2aTp0a3RAhWB8RQKHTorBOsQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.avitoon.nl%2Fen%2Fexotic-birds%2Fmy-birds%2Fblack-bellied-firefinch%2F&psig=AFQjCNH8dyPnOwnz8n4jPChQ3pADzqpghA
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 Ringen bestellen 2017 
 

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. 

 
 

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: 01 april - 15 mei 2016                 levering na: 1 okt.2016 
2e ronde: 16 mei - 30 september 2016        levering na: 15 dec.2016 
3e ronde: 01 oktober - 26 januari 2017   levering na: 1 april 2017 

4e ronde: 01 februari - 30 maart 2017   levering na: 15 mei 2017 

 

De bestelformulieren voor 2017 zijn te downloaden van de site. 

 

Het telefoonnr. of E-mailadres van onze ringencommissaris,  
Martin Versteeg is: 06-14610570 of martin.versteeg@upcmail.nl 
Als u via de mail besteld krijgt u altijd een bevestiging terug. 
Let op!; De ringen voor de beschermde vogels kunnen niet per mail be-
steld worden. Het originele formulier, compleet ingevuld, moet ingeleverd 
worden. 
 
 

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 ringencommissaris,  
Martin Versteeg. 
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 UITNODIGING 

  

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de jaarvergadering, die ge-
houden zal worden op donderdag  26 januari 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. Ledenbestand 
6. Terugblik Districtstentoonstelling 
7. Jaarverslag secretaris 
8. Jaarverslag Penningmeester 
9. Verslag kascontrolecommissie 
10. Benoeming kascontrolecommissie 2017 
11. Bestuursverkiezing 
12. Voorstellen bestuur 
13. Rondvraag 
14. Nieuwjaarsborrel 
15. Sluiting 

Jij komt toch ook? 

PROOST 
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