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VOGELVERENIGING 

 "DE NACHTEGAAL" 

   

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

  
 

Beschermvrouwe Mevr. E.A. Kruithof-van Oorschot 
 
 

 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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Beste leden, 
 

Namens het bestuur wens ik u en uw familie een gelukkig maar vooral 
een gezond 2018 toe. Tevens wens ik u een goed fokseizoen, want wat 
is nu een jaar zonder jonge vogels. 
 

Voor onze nieuwe leden hopen we dat zij het bij ons naar hun zin zullen 
krijgen en dat wij als vereniging hen niet zullen teleurstellen. 
 

Even terug kijken naar 2017, wat een fijne afsluiting van het jaar heb-
ben we gehad. De Districtstentoonstelling Zuid-Holland 2017 is in alle 
opzichten een geweldig succes geweest. Iets minder vogels dan wij ge-
hoopt hadden, maar 1417 vogels mag ook een mooi aantal genoemd 
worden. Fijne complimenten ontvangen van de leidingkeurmeesters, 
districtsbestuur en van veel inzenders.  
 

v.v. De Nachtegaal Heerjansdam heeft laten zien waar een kleine ver-
eniging toe in staat is. Dus een show waar wij met trots op kunnen te-
rugkijken. Ook werd 2017 een persoonlijk fijn jaar, ik werd verrast uit 
handen van burgemeester van Belzen van Barendrecht met een benoe-
ming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dit was toch wel even 
schrikken en een grote verrassing voor mij.  
 

Ik wil dan ook nogmaals iedereen bedanken wie zijn/haar nek hiervoor 
heeft uitgestoken. Ik voel mij zeer vereerd! 
 

2018 zal voor ons een iets rustiger jaar worden, maar wij gaan er alles 
aan doen om het voor alle leden weer zo aantrekkelijk mogelijk te ma-
ken om naar onze ledenbijeenkomsten, babyshow, verenigingsuitje en 
tentoonstelling te komen. 
 

Niet alleen de bovenstaande babyshow, verenigingsuitje en de tentoon-
stelling zijn onze speerpunten maar ook zullen wij op de ledenavonden 
interessante sprekers uitnodigen. Onze eerste ledenbijeenkomst van 
het nieuwe jaar zal in het teken staan van de jaarvergadering en kijken 
we terug, met een presentatie gemaakt door Nelly v/d Waal, op de Dis-
trictstentoonstelling Zuid-Holland 2017.  
 

Verder gaan ons best doen om het iedereen naar zijn/haar zin te ma-
ken.  
 

Ik ben er dan ook van overtuigd dat wij op vele van u kunnen rekenen 
en dat u de komende ledenbijeenkomsten in grote aantallen aanwezig 
zullen zijn om er met elkaar een mooi jaar van te maken. 

Voorzitter Lex Kaptein.  
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Notulen van donderdag  
30 november 2017 

 

Er waren die avond 20 leden aanwezig, afwezig was Martin. 
 

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

welkom en in het bijzonder de leden van andere verenigingen, die in 
het teken stond van de komende DTT 2017. 

 

2. Mededelingen 
 Wij hebben diverse leden die in het ziekenhuis liggen of lagen. Met 

Kees v.d. Mark ging het al weer wat beter. Leen Pierneef is ontslagen 
uit het ziekenhuis. Ook Jaap Zuijdeweg zit in de lappenmand. Wij 
wensen de heren veel beterschap en hopelijk te zien tijdens de DTT. 

 Op bezoek bij…………. Zijn er leden die zich willen opgeven voor een 
stukje in het clubblad? Lex komt dan bij u thuis langs. 

 In januari 2018 hebben wij een Jaarvergadering de voorzitter en de 
Ringencommissaris zijn beiden aftredend en herkiesbaar. Zijn er le-
den die een bestuursfunctie ambiëren zij kunnen zich dan opgeven 
bij de secretaris. 

 

3. Ingekomen stukken 
 Diverse stukken ontvangen van verenigingen. Groot-Ammers opent 

haar t.t deuren  op 1 en 2 december, Dordrecht hoopt een Eendaags 
show te organiseren als er voldoende licht en elektra aanwezig is. 
Vrijdag vogels brengen zaterdagmiddag weer ophalen. Onder leiding 
van Dirk van Oort. 

 

4. Ledenbestand 
 Er zijn 9 nieuwe leden erbij gekomen de meeste komen van Hi- Am-

bacht. Totaal 58 leden  1 jeugd en 2 gastleden. 
 

5. Pauze 
 

6. DTT uitleg 
 Deze avond staat in het teken van de DTT 2017  van Zuid-Holland. 

De voorzitter heeft de week programma op de beamer van dag tot 
dag aan de aanwezige leden uitgelegd– en wat de bedoeling is om 
alles op rolletjes te laten verlopen. Gelukkig is het niet de eerste 
keer dat De Nachtegaal zoiets organiseert. 

 

7. Sluiting 
 De voorzitter bedankte de aanwezige leden voor hun komst en tot 

ziens bij de DTT 2017 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.wesselerbrink.com%2Fwp%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F03%2Fvergadering-e1489867266658.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.wesselerbrink.com%2Fcategory%2Fagenda-en-notulen%2F&docid=UZgV6bBvSlS_SM&tbnid=-fxx
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Vogelvereniging De Nachtegaal 
 
                   AANGESLOTEN BIJ DE NEDERLANDSE BOND VAN VOGELLIEFHEBBERS 

 
Verslag Districtstentoonstelling Zuid-Holland 2017 

 

De Districtstentoonstelling Zuid-Holland 2017 ligt al weer achter ons. De show waar we met 
vele een jaar lang aan hebben gewerkt. Zoals gezegd was de voorbereiding, ondanks dat al-
les nog klaar lag van de districtstentoonstelling Zuid-Holland 2015, toch nog veel werk. Niet 
alleen voor het bestuur maar ook voor de medewerkers die ons enorm geholpen hebben bij 
het organiseren van dit spektakel. 
 

Na de voorbereidingen werd het tijd om het waar te maken wat wij allemaal bedacht had-
den. En zo werd er zaterdag voor de show al een begin gemaakt met het verzamelen van het 
materiaal, wat we mochten lenen van diverse verenigingen en bedrijven. 
 

Maandag, 18 december, was het dan zover. Enkele bestuursleden waren al vroeg aanwezig 
in de sporthal om de vloer te bedekken met stucloop. De andere vrijwilligers verzamelden 
zich rond 9.00 uur in de sporthal en werden eerst voorzien van een heerlijk bakkie koffie.  
Rond 10.00 uur arriveerde de kar met het materiaal en werd met man en macht uitgeladen 
en de zaal binnen gebracht. Waarna de stellingen op de plaats werden gezet. Dit alles ging zo 
voorspoedig dat om 17:30 uur bijna iedereen huiswaarts keerde. Enkele bestuursleden ble-
ven nog even omdat er ’s avond al een inzender zijn vogels wilde brengen ivm met andere 
verplichtingen op de inbrengdag. 
 

Dinsdag, 19 december, werden de laatste voorbereidingen getroffen om de inzenders met 
vogels te kunnen ontvangen. En om half vier stonden de inzenders al te trappelen voor de 
deur, het was even echt spits uur op dat moment. Maar alles verliep vlotjes en om 21:00 uur 
stonden bijna alle 1417 vogels op de stellingen, helaas waren er 32 vogels absent gemeld. 
 

Woensdag, 20 december, Keurdag. Het bestuur en de bar dames waren weer vroeg aanwe-
zig in de sporthal, want de 24 keurmeesters komen van ver en wilde dan graag een bakkie 
koffie met een broodje. Zo gezegd zo gedaan, niet alleen de koffie met broodjes stonden 
klaar maar ook de keurtafels en keurblokken lagen klaar. Om 8:45 uur waren de meeste keur-
meesters en alle vrijwilligers binnen en werden verwelkomd door de voorzitter, Lex Kaptein. 
Na het verdelen van alle taken wenste hij iedereen een gezellige dag toe. 
Er werd op tijd voor een natje en een droogje gezorgd en rond 12:15 uur was het de beurt 
voor de eerste groep om aan te schuiven aan een heerlijk chinees buffet. Om 13:00 uur werd 
dit herhaald voor de tweede groep. En gezien de reacties heeft het iedereen goed gesmaakt. 
Tussen 14:00 en 16:00 uur gingen de eerste keurmeesters al huiswaarts, maar voor dat ze 
afscheid namen werden ze nog getrakteerd op een heerlijk flesje wijn en een attentie. Nadat 
alle keurbriefjes in de computer ingevoerd waren en de catalogus gecontroleerd was konden 
ook de leiderskeurmeesters naar huis. Langs deze weg willen wij de heren keurmeesters nog-
maals bedanken voor hun deskundige beoordelingen. De catalogus werd verder gereed ge-
maakt voor de drukker.  
Al met al kunnen we terugkijken op een fijne keurdag. 
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Donderdag, 21 december, de dag van de opening. Om 9.00 uur werd er een begin gemaakt 
om de zaal show klaar te maken, de keurtafels werden opgeruimd en de keurbriefjes kregen 
ook de laatste check voordat ze, met de medailles en certificaat, de enveloppe in gingen. 
De puntjes op de i gezet en werden om 12:00 uur de eerste gasten al verwelkomt. Dit waren 
de leerlingen van de Julianaschool en de Rank. Het was een drukte maar de kinderen waren 
wel onder de indruk van alle mooie vogels. Vooral de vogels met vele kleuren trokken de 
aandacht van de kinderen. Na deze groepen kinderen was het wachten op de officiële ope-
ning. 
Om 19:00 uur werd de voorzitter Lex Kaptein door de Districtsvoorzitter Piet Hagenaars naar 
de grote zaal gelokt. Eenmaal daar aangekomen vertelde hij Lex dat wij hier moesten wach-
ten tot 19:30 uur. Alles is geregeld en komt goed vertelde Piet Hagenaars. 
Inderdaad om klokslag 19:30 uur terug naar de zaal en tussen alle mensen vond Lex zijn fa-
milie. “Wat doen die allemaal hier?”, vroeg hij zich af. Even later stapte de burgemeester van 
Barendrecht, dhr. van Belzen, binnen. Deze nam het woord en vertelde dat hij voor dhr Lex 
Kaptein gekomen was en of hij even naar voren wilde komen. Lex werd door de burgemees-
ter in het zonnetje gezet en na een prachtige speech mocht de burgemeester Lex benoemen 
tot Lid van de Orde van Oranje Nassau.  
Lex was even van zijn stuk en overdonderd maar de show moet doorgaan en hij herpakte 
zich dan ook weer snel om de verdere openingshandelingen te verrichten.  
Om 19:45 was het zo ver. De voorzitter Lex Kaptein vertelde dat hij een trotse voorzitter was. 
En hij bedankte iedereen voor haar/zijn inzet deze week. Na deze woorden gaf hij het woord 
aan de districtsvoorzitter Piet Hagenaars die namens de N.B.v.V. Walter Rotgers de speld van 
40 jaar lidmaatschap op spelde. Namens v.v. De Nachtegaal kreeg hij van de voorzitter Lex 
Kaptein een cadeaubon en een prachtig boeket overhandigd. Na deze huldiging was het tijd 
om de algemeen kampioenen, winnaars van het individuele klassement bekend te maken.  
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Hierna werd het bondskruis met wisselbeker uitgereikt aan dhr. Simon Kooiman voor de 
hoogst gewaardeerde vogel van de onderlinge tentoonstelling v.v. De Nachtegaal Heer-
jansdam.  Na al deze verplichten handelingen werd het hoogtijd om de show te openen. 
Burgemeester van Belzen was bereid om deze handeling op zich te nemen en na het door-
knippen van het lint was de Districtstentoonstelling Zuid-Holland 2017 geopend.  

De inzenders snelde zich naar de info stand om de keurbriefjes en de catalogus te mogen 
ontvangen want iedereen is toch nieuwsgierig naar; “Wat hebben mijn vogels gedaan, heb 
ik prijs!”. 
 

Vrijdag, 22 december, was even een dag om bij te komen. De bezoekers wisten de sport-
hal te vinden, maar toch was het een gezellige en ontspannen dag. De laatste groepen van 
de scholen kwamen nog even langs. 
 

Zaterdag, 23 december, laatste dag van deze show, werd het in de middag een gezellige 
drukte. Alle inzenders waren weer richting Heerjansdam gekomen om de vogels weer 
naar huis te kunnen brengen. Maar voor het zover was werden eerst om 14.00 uur alle 
prijzen uitgereikt en daarna moest er eerst nog wat verdiend worden. Net als de donder-
dagavond werd er weer Rad van Avontuur gedraaid en waren er schitterende prijzen te 
winnen. vleesschotels, rollades en schitterende levensmiddelentassen waren er te win-
nen.  
Als laatste was het tijd voor de trekking van de Grote Verloting 2017, deze trekking werd 
verricht door Raymond Sluiter. En na deze trekking bedankte de voorzitter Lex Kaptein 
nogmaals iedereen hartelijk voor deze fantastische week. 
Hij is trots dat zo’n kleine vereniging uit Heerjansdam dit spektakel op deze manier heeft 
geklaard. Na deze laatste woorden werd het tijd om de vogels weer naar huis te brengen, 
de zaal werd hiervoor gereed gemaakt en dankzij de medewerking van alle inzenders ver-
liep dit soepeltjes. Zo ook het uitkooien verliep vlotjes, ruim 10 vrijwilligers hebben het 
voor elkaar gekregen om de vogels binnen vijf kwartier weer aan hun baasjes terug te ge-
ven. Na het uitkooien moest de zaal weer ontmanteld worden, enkele vrijwilligers bleven 
ons helpen en vele handen maakt het werk lichter en hierdoor was de sporthal weer rond 
21:00 uur opgeruimd. 
 

Woensdag/donderdag, 27, 28 december, werd er in de ochtend,  middag en avond al het 
geleende materiaal weer teruggebracht bij de verenigingen en ons eigen materiaal opge-
ruimd. 
 

En zo kwam er weer een eind aan de Districtstentoonstelling Zuid-Holland 2017 Heerjans-
dam. Een show waar wij als, v.v. De Nachtegaal Heerjansdam, trots op mogen zijn. 
Wij hebben, als bestuur, vaste medewerkers en vrijwilligers, deze week als zeer prettig er-
varen en willen dan ook iedereen van harte bedanken voor alles. 
 

Nogmaals; Iedereen maar dan ook iedereen  
hartelijk bedankt! 

 

Meer foto’s vindt u op onze website 
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Lex Kaptein Lid in de Orde van Oranje-Nassau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lex Kaptein is op de openingsavond van de Districtstentoonstelling Zuid-
Holland 2017 verrast door de burgemeester van Barendrecht, dhr. Van 
Belzen, met een onderscheiding.  Namens de koning mocht burgemeester 
van Belzen Lex benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
 
Walter Rötgers 40 jaar lid van de NBvV en de Nachtegaal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Walter Rötgers is 40 jaar lid van v.v. De Nachtegaal Heerjansdam en van 
de N.B.v.V.  Hiervoor heeft hij tijdens de Districtstentoonstelling Zuid-
Holland 2017, op 21 december jl, het speldje van de N.B.v.V. in ont-
vangst mogen nemen. Het speldje werd uitgereikt door de Districtsvoor-
zitter Piet Hagenaars. Ook de voorzitter feliciteerde Walter en overhan-
digde hem, namens de vereniging, een cadeaubon en een prachtig boe-
ket bloemen. 
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www.vogelverenigingenrayon5.nl 
 

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

 



 

Januari 2018                                                        16 

DRINGEND VERZOEK 
Willen de leden die hun contributie voor 2018 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. (N.B.v.V) 
  

REKENINGNUMMER 
Iban: NL11 INGB 0002252550 
Penningmeester v.v."De Nachtegaal", Barendrecht 
  

Senioren  € 32.00 per kalenderjaar 
Jeugd  € 16.00 per kalenderjaar 
Gastleden € 20.00 per kalenderjaar 
  

 WIJ REKENEN OP UW MEDEWERKING. 
  
 

JAARVERGADERING 
Donderdag, 25 januari a.s., houden wij de jaarvergadering. 
U 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! 

Grote Verloting 2017 
v.v. De Nachtegaal Heerjansdam 

 
Datum trekking: 23 december 2017, 16:00 uur 
Waar: Sporthal “Den Dam”. Sportlaan 8, Heerjansdam 
 
1e. prijs:  Luxe Koffiemachine     1481 
 

2e. prijs:  Herenfiets       2030 
 

3e. prijs:  Hogedrukreiniger     1037 
 

4e. prijs:  Gasbarbecue      0088 
 

5e. prijs:  Grastrimmer      1940 
 

Eventueel gewonnen prijs kunt u afhalen op de  
ledenbijeenkomst van 25 januari 2017 
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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 2018 
 
 

BESTUURSVERKIEZING 
  
Op donderdag 25 januari a.s. zal er een algemene jaarvergadering ge-
houden worden. Net als ieder jaar zijn er bestuursleden aftredend, en dit 
jaar zijn dit: 
  
Voorzitter:       Lex Kaptein    - herkiesbaar 
Ringencommissaris:  Martin Versteeg  - herkiesbaar  
 
Leden die zich kandidaat wilden stellen voor een bestuursfunctie konden 
zich schriftelijk opgeven t/m 8 januari jl.  
Het bestuur heeft geen aanmeldingen binnengekregen. 

 

BELANGRIJKE DATA 2018 

  

- Donderdag 25 januari 2018 
   Jaarvergadering 
- Donderdag 22 februari 2018 

   Ledenbijeenkomst 

- Donderdag 29 maart 2018 
   Ledenbijeenkomst 
- Donderdag 26 april 2018 
   Ledenbijeenkomst 
- Donderdag 31 mei 2018 
   Ledenbijeenkomst 
  

Noteer deze ledenbijeenkomsten  
alvast in uw agenda! 
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Info: Lex Kaptein >>> info@denachtegaalhjd.nl 
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 Ringen bestellen 2018 
 

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: 1 april—15 mei     levering na: 1 oktober  
2e ronde: 16 mei—30 september   levering na: 15 december  
3e ronde: 1 oktober—31 januari  levering na: 1 april 
4e ronde: 1 februari—31 maart   levering na: 15 mei 
 

De bestelformulieren voor 2018 zijn te downloaden van de N.B.v.V. 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. 

 

 

LET OP!! Er worden alleen compleet  

ingevulde formulieren in behandeling genomen. 
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Rijstvogel 
Lonchura oryzivora 

Rijstvogels zijn bekende volièrevogels dankzij hun 
mooie verenpak en goede zang, tevens gaan rijstvogels 
gemakkelijk over tot broeden. 
Grootte: 14 - 15 centimeter 
 

Geslachtsonderscheid 
Het geslachtsonderscheid van rijstvogels is moeilijk te 
zien. Een geoefend oog ziet dat de snavel van popjes 
wat smaller en spitser is, dit is het beste te zien wan-
neer je de rijstvogel in de hand houdt en op de kruin 
kijkt. Aan de snavelbasis is de snavel van mannetjes 
ook wat meer 'gezwollen'. Verder is de oogring van 
mannetjes wat dikker en roder. De zang biedt echter 

het makkelijkste onderscheid, de mannetjes zingen en de popjes niet. 
 

Sociale eigenschappen 
Rijstvogels kunnen weleens problemen vertonen ten opzichte van kleinere 
vogels, maar wanneer u voldoende ruimte heeft is het normaliter een ver-
draagzame vogel. Rijstvogels zijn ook geschikt om in een groepje te hou-
den. 
 

Huisvesting 
Rijstvogels zijn actieve vogels die het best tot hun recht komen in een voli-
ère of ruime kooi. Rijstvogels zijn sterke vogels maar een tocht- en vorst-
vrij nachthok is wel vereist. Ze gaan graag dagelijks in bad. 
 

Voeding 
De voeding van rijstvogels bestaat uit een grasparkietenzaadmengsel met 
paddy rijst (ongepelde rijst), aangevuld met eivoer, universeelvoer (of wat 
levend voer) en regelmatig groenvoer (bijvoorbeeld grassen). Uiteraard 
mag grit en maagkiezel ook niet ontbreken. 
 

Kweken 
Rijstvogels geven de voorkeur aan een halfopen of gesloten nestkastje van 
ca. 15*15*20 cm (l*b*h) met een invlieggat van minimaal 5 cm. Het nest 
wordt met name door het mannetje gebouwd van twijgjes, hooi, stro, ko-
kosvezel e.d. en bekleed met zacht materiaal zoals veertjes. Het popje legt 
elke dag een eitje tot een nestgrootte van 5 à 6 eitjes, maar ook grotere 
aantallen komen regelmatig voor. Na het derde of vierde ei beginnen de 
man en pop afwisselend te broeden, de broedtijd is 13 tot 14 dagen. Na 
28 tot 32 dagen vliegen de jongen uit. De jongen hebben een grijs-bruinig 
verenkleed en nog een zwarte snavel. Na ca. drie maanden zijn de jongen 
op kleur. 
 

Bijzonderheden 
Helaas neemt de populatie rijstvogels in de natuur af. Dit is hoofdzakelijk 
veroorzaakt door de vangst voor de vogelhandel, maar ook door de jacht 
voor consumptie, verhoogd gebruik van pesticiden en concurrentie van de 
ringmus. Zodoende staat de rijstvogel op bijlage II van CITES en EG-
verordening bijlage B, dit laatste houdt in dat rijstvogels met een naadloos 
gesloten pootring moeten worden geringd.. 

http://www.jeroenhubert.nl/zangvogels-voliere/
http://www.jeroenhubert.nl/nachthok-voliere/
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.tilburgsdierenpark.nl%2Ffirma%2520CvanDijk%2Frijstvogels5_zonder.gif&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.tilburgsdierenpark.nl%2Ffirma%2520CvanDijk%2Findexrijstvogels.htm&docid=6luNNT2l1zCM-M&tbnid=BUcboDEm8rfc


 

Januari 2018                                                        25 

 UITNODIGING 

  

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de ledenbijeenkomst 
(jaarvergadering), die gehouden zal worden op donderdag  25 januari 
a.s. om 19.30 uur (zaal open om 19.00 uur) in de vergaderzaal van 
Sporthal “Den Dam” aan de Sportlaan 8 te Heerjansdam. 

  

AGENDA 

  

1. Opening 
2. Notulen vorige vergadering 
3. Ingekomen stukken 
4. Mededelingen 
5. Ledenbestand 
6. Jaarverslag secretaris 
7. Jaarverslag Penningmeester 
8. Verslag kascontrolecommissie 
9. Benoeming kascontrolecommissie 2018 
10. Bestuursverkiezing 
11. Voorstellen bestuur 
12. Rondvraag 
13. Terugblik Districtstentoonstelling 2017 
14. Nieuwjaarsborrel 
15. Sluiting 
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