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Verenigingsinfo 
 

 

Voorzitter: 
Lex Kaptein 
Tel.: 06-12616179 
E-Mail: voorzitter@denachtegaalhjd.nl 
 

Secretaris:             
Walter Rötgers 
Tel: 06-53140321             
E-mail : secretaris@denachtegaalhjd.nl 
 

Penningmeester: 
Teun v/d Waal 
Tel.: 010-5018802 
penningmeester@denachtegaalhjd.nl 
 

Ringen-commissaris: 
Martin Versteeg 
Tel.: 06-28444153              
ringen@denachtegaalhjd.nl  
 

Materialen-commissaris: 
Raymond Sluiter 
Tel.: 06-53803641 
materialen@denachtegaalhjd.nl 
 

Rekeningnummer: 
NL11 INGB 0002252550 
Penningmeester v.v. "De Nachtegaal" 
 

Kamer van Koophandel: 
KvK nummer: 24439391 
 

Ereleden: 
Joop van Vugt 
Lex Kaptein 
 

Contributie: 
Senioren leden (NBvV)  € 34,00 p/j 
Jeugdleden (NBvV)  € 17,00 p/j 
Gastleden    € 20,00 p/j 
Donateur s      vanaf €   5,00 p/j 
 

Gastleden en Donateurs zijn geen bondslid en 
ontvangen hierdoor niet het bondsorgaan 
“Onze Vogels” van de NBvV. 
 

Aanmelden of opzeggen: 
Wilt u zich aanmelden bij onze club of wilt u 
zich juist als lid opzeggen, dan kunt u dit doen 
via onze website. Met in achtneming van ons  
Regelement. U vindt het reglement ook op  
onze website. 

Verenigingsgebouw: 
Clubgebouw LR & PC Develruiters 
Molenwei 3 
Heerjansdam 
 

Algemeen E-mailadres: 
info@denachtegaalhjd.nl 
 

Website: 
www.denachtegaalhjd.nl 
 

WhatsApp-Groep beheerders:  
Danielle Entjes  
Martin Versteeg 
 

Redactie: 
Martin Versteeg 
Lex Kaptein 
 

Tekstcorrecties: 
Nelly v/d Waal 
 

Redactieadres: 
info@denachtegaalhjd.nl 
 

Copy: 
Het is voor alle leden van v.v. De Nachtegaal 
Heerjansdam mogelijk om stukken in te zen-
den. Deze stukken dienen voor de 1e. van 
de maand ingeleverd te zijn bij de redactie. 
Bij niet tijdig ingeleverd of bij plaats gebrek 
worden deze stukken later geplaatst. 
Tevens gaat de inzender van de stukken ak-
koord dat deze stukken geplaatst worden in 
het clubblad en hierdoor ook op de website 
geplaatst wordt. 
  

De redactie neemt geen verantwoording voor 
de inhoud van de ingezonden stukken en  
behoudt zich het recht voor om plaatsing om 
redactionele redenen te weigeren. 

VOGELVERENIGING 

 "DE NACHTEGAAL" 

   

Aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers 
Opgericht: 7 april 1964 
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Verslag Bijzondere Tentoonstelling 2021  
v.v. De Nachtegaal Heerjansdam. 

 

Dinsdag, 26 oktober jl. was het dan eindelijk zover. We mochten na twee jaar 
weer een vogelshow organiseren. Dus op deze dag startte het bestuur met een 
klein groepje vrijwilligers (bewust een kleine groep i.v.m. de Corona-regels) om de 
kantine van de Develruiters om te bouwen tot een prachtige show ruimte. Al het 
materiaal werd uit de container gehaald en in een rap tempo op zijn plaats gezet. 
Zodoende waren wij om 12:00 uur alweer klaar met dit werk en was het wachten 
op de vogels. Rond 14.00 uur kwamen de eerste inzenders zijn/haar trots bren-
gen en dit liep door tot acht uur ’s avonds. En toen alles binnen was stonden er 
232 vogels min 6 absenten op de stellingen 
Toch kregen we toch nog even de schrik na een telefoontje van de gemeente 
Zwijndrecht. Er was immers weer een vogelgriep in Zeewolde uitgebroken. En de 
medewerkster van  gemeente Zwijndrecht vertelde dat de show gecanceld moest 
worden i.v.m. deze vogelgriep. Maar na goed overleg tussen de voorzitter en ge-
meente Zwijndrecht kregen wij om 17:30 uur groenlicht om de show toch door te 
laten gaan. U begrijpt dat was voor het bestuur en inzenders een hele opluchting 
en gingen we opgelucht naar huis om de volgende dag terug te komen voor de keu-
ring. 
Zoals gewoonlijk waren wij deze woensdag (keurdag) weer vroeg present om voor 
de koffie en een broodje te zorgen. Dit omdat wij de keurmeesters en voordra-
gers met een bakkie en een broodje wilde ontvangen. Alle keurmeesters en voor-
dragers waren op tijd binnen dus kon er ook op tijd begonnen worden met de keu-
ring. De verdeling van de voordragers naar de keurmeesters werd ingedeeld en 
om 09.00 uur starten dus de keuring. Alles liep op rolletjes en gesmeerd. Ieder-
een werd tussendoor voorzien van een natje en een droogje zo konden we voor de 
lunch alle vogels gekeurd worden. 
Om 12.30uur werd er ons een heerlijk chinees buffet voor geschoteld en dat viel 
bij iedereen in de smaak. Heerlijk! Na de lunch werden de laatste prijswinnaars 
bij de kanaries toegekend en zo waren we voor 14.00 uur helemaal klaar en gingen 
de keurmeesters, nadat ze bedankt waren voor hun kundig werk, met een trakta-
tie in de vorm van een fles wijn en een pen van v.v. De Nachtegaal Heerjansdam 
naar huis. De ingevoerde punten, prijzen en klassementen werden nogmaals onder 
de loep genomen om zo een (bijna) correcte catalogus te kunnen aanbieden. Ook 
de kampioen zouden worden gefotografeerd maar door wat technische problemen 
is dit niet gelukt en konden er helaas geen foto’s van de kampioen op het certifi-
caat en prijzenbord gebruikt worden. Daarvoor onze excuses, volgend jaar gaan 
we er weer voor. Nadat alles gecontroleerd was en de zaal voor de show in orde 
was gemaakt konden we met een opgelucht en fijn gevoel naar huis. 
De donderdag, de dag van de opening, werden de laatste puntjes op de I gezet en 
was het wachten op 19.30 uur. De tijd dat de show geopend zou worden. De voor-
zitter nam dan ook het woord en heette iedereen van harte welkom. Zoals gebrui-
kelijk werd het bondskruis en de wisselbeker “De Bep Kruithof Bokaal” uitge-
reikt. En deze is dit jaar gewonnen door Teun van der Waal met een Pyrrhura 
Molinae Violet Turquoise met 93 punten. Proficiat. Natuurlijk willen wij ook de 
andere prijswinnaars nogmaals van harte feliciteren. 
Na het officiële gebeuren konden de belangstellende hun hart ophalen en genie-
ten van de vogels die met trots zijn gepresenteerd en zo kwam er ook weer een 
eind aan deze schitterende dag. 
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De vrijdag was, zoals vaak gebruikelijk is, een stille dag wat bezoekers betreft 
maar zeker niet ongezellig. Wij konden op deze dag ook genieten van de vogels en 
werden fijne gespreken gevoerd met die bezoekers die er waren. Ook eens fijn 
om te kunnen doen. 
En dan de zaterdag, alweer de laatste dag (wat gaat zo’n week toch hard). Net 
als alle andere dagen werden de vogels onderworpen aan een inspectie en werden 
ze voorzien van eten en vers drinkwater door onze vogelverzorger Ger van Stigt 
Thans. Dus u vogels zijn niets te korte gekomen en verwend door Ger, Toppie 
Ger. 
In de ochtend was het komen en gaan van bezoekers en in de middag kwamen de 
inzenders weer om hun vogels op te halen. Alvorens de vogels naar huis konden 
moesten de prijzen nog uitgereikt worden. De voorzitter nodigde alle prijswin-
naars uit om naar voren te komen om zijn/haar prijs in ontvangst te nemen.  
U vindt het kampioen gala elders in dit clubblad. 
Maar een prijswinnaar wil ik toch extra naar voren halen en dat is ons jeugdlid 
Karin van Drongelen. Karin is niet alleen Jeugdkampioen geworden bij v.v. De 
Nachtegaal Heerjansdam maar heeft ook de seniorenleden verslagen met haar 
stam en stel Japanse Meeuwen Zwartbruin. In beide disciplines werd ze eerste 
met respectievelijk 371 en 181 punten. Geweldig gewoon, toppie. 
Tussen de prijs uitreikingen door werd er ook nog aan het rad gedraaid. De ver-
eniging moet immers ook weer iets terugverdienen om de kosten van de show te 
kunnen betalen. Er zijn totaal 7 rondjes gedraaid, dit is inclusief de twee rondjes 
van de openingsavond. De loten vielen goed in de smaak omdat er schitterende 
prijzen waren te winnen. Zoals boodschappen pakketten en een emmer vol met in-
grediënten om een eerlijk pan met hutspot met worst te kunnen maken. Al met Al 
schitterende prijzen. Alle deelnemers aan dit Rad hartelijk dank voor jullie 
steun. Na het laatste rondje Rad van Avontuur was het tijd om de trekking van 
de Grote Verloting 2021. De voorzitter nodigde de hoofdsponsor Raymond Slui-
ter uit om deze trekking te verrichten. De Winnende nummers vindt u elders in 
dit clubblad of op de website en de prijzen kunnen worden afgehaald (na telefo-
nisch afspraak) bij Lex Kaptein. 
Inmiddels was het 16.00 uur geweest en werd het tijd om de vogels weer richting 
huiswaarts te gaan. De zaal werd gereed gemaakt en de inzenders werden stuk 
voor stuk geholpen om de vogels weer mee te kunnen nemen. Ook dit liep op rolle-
tjes en het ging zo snel dat wij daar na direct de kantine weer op konden ruimen 
en weer schoon konden opleveren. Onder het genot van een hapje en een drankje 
werden de helpers van het laatste uur weer hartelijk bedankt door de voorzitter 
en hij wenste iedereen welthuis en alvast een fijne zondag. Lekker uitrusten! 
 

Ik kan , ik denk namens het hele bestuur, niets anders zeggen dat het een ge-
slaagde week is geweest. 
En ik hoop dat jullie weer van de partij zijn als wij de rayontentoonstelling “De 
Rivierencup” welke georganiseerd wordt door v.v. De Nachtegaal Heerjansdam. 
En gehouden wordt van 9 t/m 11 december a.s. in de kantine van de Develruiters, 
Molenwei 3 Heerjansdam. 
 

Als laatste hoop ik van harte dat gezien de Corona-regels die waarschijnlijk weer 
aangescherpt worden de tentoonstelling bij onze zusterverenigingen door mogen 
gaan. 
 

Mede namens het bestuur, 
Lex Kaptein 
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Meer foto’s op de website van 
v.v. De Nachtegaal Heerjansdam. 
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INDIVIDUEEL KLASSEMENT 5 HOOGSTE VOGELS 

Postuurkanaries: 
 

Europese Cultuur vogels: 
 

Tropische vogels: 
 

 

PRIJZENGALA 

BONDSKRUIS / BEP KRUITHOF BOKAAL 
Pyrrhura molinae violet turquoise    PW88 T. v/d Waal      Kooinr.: 225 Punten: 93 

JEUGDKAMPIOEN 
Japanse Meeuw Zwartbruin  2VAL Karin van Drongelen       Kooinr.: 90         Punten: 92 

ALGEMENE KAMPIOENEN 

 Punten: 95 
 

 Punten: 93 
 

 Punten: 94 
 

 Punten: 93 
 

 Punten: 181 
 

 Punten: 371  
 

 Punten: 95  

SA98  A. de Rover 
 

CK83  W. Rotgers 
 

2MUR J. Schipper 
 

Punten: 461 
 

Punten: 459 
 

Punten: 460 
 

BESTE OPEN KLASSE VOGEL 
 

Swiftparkiet Groen Punten: 94 

 

Kooinr.: 221 6SVE R. v/d Meer 

 

Postuurkanaries: 
 

Europese Cultuur vogels: 
 

Tropische vogels: 
 

Kromsnavels: 
 

Kampioen stellen: 
 

Kampioen stammen: 
 

Aangewezen vogel 

SA98  A. de Rover 
 

CK83  W. Rotgers 
 

4HPC  M. Tholenaar 
 

PW88  T. v/d Waal 
 

2VAL  Karin van Drongelen 
 

2VAL  Karin van Drongelen 
 

SA98  A. de Rover 

 

Kooinr.: 31 
 

Kooinr.: 141 
 

Kooinr.: 71 
 

Kooinr.: 225 
 

Kooinr.: 83 t/m 84 
 

Kooinr.: 79 t/m 82 
 

Kooinr.: 31 

Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd 

Jeugddistrictsdag 2021 
 

Op zaterdag, 9 oktober jl, is ons jeugdlid Karin 
van drongelen kampioen geworden op de jeugd-
districtsdag Zuid-Holland 2021. 
 

Ze behaalde 93 punten met haar Japanse Meeuw 
 

Karin heeft uit handen van de districtsvoorzit-
ter Lex Kaptein en de voorzitter van de jeugd-
commissie Piet Hagenaars haar prijzen mogen 
ontvangen. 
 

V.v. De Nachtegaal Heerjansdam is super 
trots op haar en willen haar nogmaals van 
harte feliciteren met dit behaalde resultaat 
 

Deze jeugddistrictsdag werd gehouden bij Vo-
gelvereniging Spijkenisse in Spijkenisse i.s.m. de 
jeugdcommissie  
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GROTE VERLOTING 2021 
v.v. De Nachtegaal Heerjansdam 

 
Datum trekking: 30 oktober 2021, 16:00 uur 
Waar: clubgebouw van de Develruiters aan de Molenwei 3  te Heerjansdam 
 
1e. prijs:  Hogedrukreiniger      0442 
 

2e. prijs:  Gas BBQ        1037 
 

3e. prijs:  Altrex Huishoudtrap (5 trede)   1811 
 

4e. prijs:  Stofzuiger        1782 
 

5e. prijs:  Badhanddoeken set      0781 
 

Eventueel gewonnen prijs  
 

kunt u afhalen op de  
 

ledenbijeenkomst  
 

van 25 november 2021 
 

Wel eerst even bellen  
 

met Lex Kaptein, 06-12616179 
 

 

Kwekersadvertentie 
Ieder jaar doen wij een oproep om een kwekersadvertentie te plaatsen in dit 
clubblad, zo ook dit jaar. 
De leden die een al jaren een advertentie in ons clubblad hebben vragen wij be-
leefd of deze kwekers/fokkers/houders advertentie weer geplaats mag worden 
in het clubblad van 2022. 
 
Voor de leden die dus al een advertentie hebben laten plaatsen vragen wij vrien-
delijk of deze advertentie weer een jaar geplaats mag worden. 
Natuurlijk kan de advertentie altijd aangepast worden, geeft dit door aan Lex en 
de advertentie zal in het clubblad van januari aangepast zijn.  
 
Natuurlijk hopen wij dat de leden die al een advertentie in ons clubblad hebben 
deze weer doorzetten en daarom hebben wij bij de leden een rekening voor deze 
advertentie bijgevoegd bij dit clubblad. 
Als u het clubblad per E-mail ontvangt zal de rekening ook  separaat naar u ge-
maild worden. 
 
Wij hopen dat u ons weer wilt helpen, alvast bedankt. 
 

WIJ REKENEN OP U! 
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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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Rayontentoonstelling 2021 
“De Rivierencup” (Rayon 4 Z-H) 

 

Beste leden van v.v. De Nachtegaal Heerjansdam,  
 

Bij deze nodigen wij u van harte uit om mee te spelen met de Rivierencup 2021.  
Deze rayon 4 tentoonstelling wordt dit jaar georganiseerd door v.v. De Nachtegaal 
Heerjansdam. We hopen dat er een groot aantal leden inschrijven zodat we er met 
elkaar een mooie rayontentoonstelling ervan kunnen maken.  
 

Datums en info:  
Inbrengen van de vogels:   
Keurdag:                             
Opening tentoonstelling :    
Tentoonstelling :                  
Prijsuitreiking:                     
Uitkooien:                            
 

Sluitingsdatum inschrijven:  
 

 
Het inschrijfformulier en het reglement kunt u vinden op 

www.vogelverenigingendistrictzuidholland.nl 
Of www.denachtegaalhjd.nl   

 

Voor vragen kunt u zich richten tot de tentoonstellingssecretaris Raymond Sluiter  
via: E-mail: info@denachtegaalhjd.nl of telefoon: 06-53803641  (na 19:00 uur)  
  

We hopen u te mogen begroeten tijdens de Rayontentoonstelling.   
 

Met vriendelijke groet,         
Het bestuur v.v. De Nachtegaal Heerjansdam  
 

Noot  Rayonvoorzitter: 
Deze Rayontentoonstelling De Rivierencup (rayon 4 Z-H) is in het leven geroe-
pen om de verengingen en haar leden samen te brengen en te strijden om het 
clubkampioenschap van Rayon 4 Zuid-Holland 
Dit doen we door deze tentoonstelling te organiseren bij /door één van de ver-
enigingen uit rayon 4. Zo organiseert dit jaar v.v. De Nachtegaal Heerjansdam 
deze Rayontentoonstelling.  
 

Daarom een vriendelijk doch dringend verzoek om uw mooiste vogels in te 
schrijven voor dit verenigingskampioenschap. Ik reken op jullie!! 
 

Donderdag 9 december van 14:00 tot 21:00 uur  
Vrijdag 10 december, aanvang 9:00 uur 
Vrijdag 10 december van 19:30 uur tot 22:00 uur  
Zaterdag 11 december van 10:00 tot 16:00 uur  
Zaterdag 11 december 15:45 uur  
Zaterdag 11 december vanaf 16:15 uur  
 

Dinsdag 24 november om 18:00 uur  
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BELANGRIJKE DATA 2021 

 

 
- Donderdag 25 november a.s. 
 Ledenbijeenkomst 
 
- Donderdag 27 januari 2022 
 Jaarvergadering 
 
 

Noteer alvast in uw agenda! 
 
 

LEDENBESTAND 
Tijdens onze tentoonstelling hebben wij 6 nieuwe leden in mogen schrijven. 
Een geweldig resultaat zou je zeggen, en dat is het ook zeker voor onze club. 
Maar de eerste 6 nieuwe leden zijn overgekomen van v.v. De Putter uit Puttershoek 
omdat deze vereniging genoodzaakt is om per 31-12-2021 te stoppen. 
Dit ook weer door het niet kunnen krijgen van nieuwe bestuurders. 
 
Ook al is het wrang voor deze vereniging willen zijn deze leden van harte welkom 
heette bij v.v. De Nachtegaal Heerjansdam. 
 

H715 Roos R.T.     Mijnsheerenland 
2MUR Schipper J.    Oud-Beijerland 
6LTM Schipper S.    Puttershoek 
8NWC Stam P.     Strijen 
8RJB Waardenburg van E  Nieuw-Beijerland 
1SNN Hout van der P.   Oud-Beijerland 
 

8EFV Buitelaar R.A.   Krimpen a/d IJssel  (gastlid) 
 

Hierdoor is ons leden aantal gekomen op: 61 leden (incl. 1 jeugdlid en 3 gastleden) 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjDhJWC9O3aAhUKKuwKHZXdDewQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fbonifatiushb.nl%2Fagenda%2F&psig=AOvVaw1-5PAlCPnhYIjjcBUwTBxQ&ust=1525586749122530
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VRIENDELIJK VERZOEK 
Het jaar is bijna om en het nieuwe jaar staat al weer voor de deur. 
Wilt u zo vriendelijk zijn om uw contributie voor 2022 over te maken naar 
onze penningmeester. Alvast hartelijk dank. 
  

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

Senioren  € 34.00 p/j 
Jeugd  € 17.00 p/j 
Gastleden € 20.00 p/j 
  

 WIJ REKENEN OP UW MEDEWERKING. 

BESTUURSVERKIEZING 
  
Op donderdag 27 januari 2022 zal er, als dit mogelijk is, een Algemene 
Jaarvergadering gehouden worden. Net als ieder jaar zijn er bestuursleden 
aftredend, en dit jaar zijn dit: 
 

Secretaris: Walter Rötgers (herkiesbaar) 
Materialencommissaris: Raymond Sluiter (herkiesbaar) 
 

Leden die zich kandidaat willen stellen voor de bestuursfuncties van  
secretaris of Materialencommissaris kunnen zich schriftelijk opgeven 

t/m 10 januari 2022 bij onze secretaris.  
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 Ringen bestellen 2022 
 

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

Uw bestelling gaat pas naar de bond , zodra de ringencommissaris en/of de 
penningmeester het verschuldigde bedrag binnen hebben. Dit kan per over-
schrijving of contant bij het inleveren van het bestelformulier. Als u het per 
overschrijving doet, dan kunt u dit doen op het rekeningnummer NL11 INGB 
0002252550 onder vermelding van uw naam– en kweeknummer– en in welke 
"ronde" de ringen besteld worden  
 

Houd u er rekening mee dat het verschuldigde bedrag voor de bestelronde  
datum per kas of op de bankrekening van de vereniging staat. Indien dit niet is 
voldaan worden er ook geen ringen besteld voor die ronde. Wenst u dat de rin-
gen naar u opgestuurd worden dan komen er extra portokosten bij van € 3,00 
per bestelling vermeldt bij overmaking “opsturen ringen”.  
 

Bestelperiode   

 
De bestelformulieren voor 2022 zijn te downloaden van de N.B.v.V. website. 
 

Het telefoonnr. of E-mailadres van onze ringencommissaris, 
Martin Versteeg is: 06-28444153 of martinversteeg75@ziggo.nl 
Als u via de email besteld krijgt u altijd een bevestiging terug. 
Let op!; De ringen voor de beschermde vogels kunnen niet per email besteld wor-
den. 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 ringen.  
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 kader van de Flora- en Fau-
nawet beschermd. In deze wetgeving is geregeld dat gekweekte vogels gehouden 
mogen worden, mits zij een pootring hebben die is afgegeven door een erkende vo-
gelbond. Dit geldt voor inheemse beschermde vogels en uitheems beschermde vo-
gels (CITES bijlage 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 downloaden 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!! Bestel u ringen op tijd, en vermeldt bij  
het overmaken uw kweeknummer. 

Er worden alleen compleet  

ingevulde formulieren in behandeling genomen. 

Bestelronde 1 2 3 4 

Uiterlijke inleverdatum 05-05-2021 20-09-2021 20-01-2022 20-03-2022 

Uitlevering ná 01-10-2021 15-12-2021 01-04-2022 15-05-2022 
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Verkrijgbaar bij: 
W.L. Plaizier 
Diervoeders 
Lindeweg 14C 
2995 XK Heerjansdam 

http://rendering/47584
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Aan alle leden van v.v. De Nachtegaal Heerjansdam, 
 

Beste Vogelvrienden, 
 

Dit jaar wordt er weer een Districtstentoonstelling Zuid-Holland 2021 georganiseerd. 
Deze show wordt door de Stichting Districtsshow Zuid-Holland (SDZH) i.s.m. de Eerste Flak-
keese Vogelvereniging uit Middelharnis (G05) georganiseerd. 
 

Deze Districtstentoonstelling wordt dit jaar gehouden in de Victoriahal, Philipshoofjesweg 
57, 3247 XR Dirksland.   
Door de juiste afscheiding krijgen uw vogels hun optimale rust, tevens garanderen wij dat uw 
vogels een optimale verzorging krijgen tijdens de Districtstentoonstelling. 
 

Naast de vele bondsprijzen die er te winnen zijn, stelt de stichting extra prijzen ter beschik-
king voor de jeugd en de individuele- en verenigingsklassementen (zie artikel 19 reglement). 
 

Wij hopen dat u, als vogelliefhebber, ons wilt helpen om deze Districtstentoonstelling tot een 
onvergetelijk succes te maken.  
 

De reglementen en het inschrijfformulier (Digitaal of PDF) vindt u op onze website: 
www.sdzh.nl. 
 

Wij wensen u een succesvolle tentoonstelling toe. 
 

Het bestuur SDZH 

 

 

 

Wil je op de hoogte blijven van het laatste 
nieuws meldt je dan aan. 

 
U kunt zich voor deze WhatsApp-groep v.v. De Nachtegaal  

Heerjansdam opgeven via onze website: www.denachtegaalhjd.nl 
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 UITNODIGING 

  

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de ledenvergadering, die 
gehouden zal worden op donderdag  25 november 2021 om 19.30 uur 
(zaal open om 19.00 uur) in het clubgebouw van de Develruiters aan de  
Molenwei 3  te Heerjansdam. 
  

AGENDA 

  

1. Opening 
2. Notulen vorige vergadering  
3. Ingekomen stukken 
4. Mededelingen 
5. Nabespreking Bijzondere Tentoonstelling 2021 
6. Voorbespreking Rayontentoonstelling 2021 “De Rivierencup” 
7. Presentatie Bijzondere Tentoonstelling 2021  
8. Pauze 
9. Wat er verder ter tafel komt 
10. Sluiting 

Jij komt toch ook? 

 
  Districtsshow Zuid-Holland 2021 

“Stichting Districtsshow Zuid-Holland”  
i.s.m. 1e.Flakkeese Vogelvereniging Middelharnis  

van 15 t/m 18 dec. 2021  
 

in de Victoriahal, 
Philipshoofjesweg 57, 3247 XR Dirksland 

Dit jaar wordt de  
Districtsshow Zuid-Holland 2021  

georganiseerd door:  
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