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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 
 

Verenigingsgebouw: 
Clubgebouw LR & PC Develruiters 
Molenwei 3 
Heerjansdam 
 

Contributie: 
Senioren leden (NBvV)  € 32,00 p/j 
Jeugdleden (NBvV)  € 16,00 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. 

Algemeen E-mailadres: 
info@denachtegaalhjd.nl 
 

Website: 
www.denachtegaalhjd.nl 
 

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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Notulen van donderdag 26 september jl  
 

Tijdens de vergadering waren er 13 leden aanwezig. 
 

1. Opening 
De voorzitter opende de vergadering en heette iedereen hartelijk welkom en in het bijzonder 
Nelly die voor ons een terugblik van onze Babyshow en Clubuitje zal geven. 
 

2. Notulen vorige vergadering van 23 mei 
Ook Nelly werd bedankt voor de notulen. 
 

3. Ingekomen stukken 
Het infoblad van Zuid-Holland staat op de website van De Nachtegaal. Geïnteresseerde le-
den kunnen op hun gemak het infoblad via wijze doorlezen. 
Enkele punten uit het infoblad: op vrijdag 4 oktober een districtsvergadering met de nieuwe 
voorzitter Kees Diepstraten. De Rayonvergadering is reeds geweest en de notulant was dit 
keer Nelly, Dirk  van Noort was nog op vakantie. 
Vogel 2020 in Zwolle wordt totaal anders. Er komen veel activiteiten en showelementen 
voor de jeugd. De Rayontentoonstelling ZH De Rivieren cup wordt dit jaar gehouden door 
v.v. Ons Genoegen in Zwijndrecht op 4 en 5 december 2019 
De Bondsvergadering is op zaterdag 28 september. Er kon een stemformulier invullen voor 
de diverse bestuurswijzigingen. Van de ongeveer 40 verenigingen van Zuid-Holland hadden 
er maar 4 gestemd. De opvolging van Sjoerd Munniksma wordt waarschijnlijk Sjaak van 
Bennekom. Onno Bijlsma treedt af vanwege een akkefietje, het fijne weten wij er ook niet 
van. De Bond komt weer geld te kort en gaat per 1 januari 2020 haar contributie verhogen. 
Daarnaast wordt ook alles duurder. 
Er zijn weinig verenigen die een Surveillant hebben. De Nachtegaal heeft 5 leden tot zijn be-
schikking. 
 

4. Mededelingen 
Doordat Martin afwezig is, kunnen de leden nog hun ringenformulier bij Lex inleveren voor 
de tweede ronde. Tot vrijdag 27 september 2019 kon dit gedaan worden. 
 

5. Ledenbestand 
Het ledenbestand is gelijk gebleven namelijk 56 incl. jeugd, gast. 
 

6. Stichting DTT 
De stichting Districtsshow Zuid-Holland organiseert van woensdag 18 dec tot en met zater-
dag 21 december in samenwerking met v.v. De Vogelvrienden, Hellevoetsluis een District 
DTT. 
 

7. Presentatie tentoonstelling 
Nog een paar weken te gaan en dan hebben we weer de Regionale Tentoonstelling op onze 
nieuwe locatie. Lex heeft alle tentoonstellingsactiviteiten van begin tot eind op een Power-
Point gezet zodat het voor iedereen duidelijk is. De aanwezige leden hebben het allemaal 
goed kunnen volgen. TOPPIE. 
 

8.Clubuitje en Babyshow 
Een jaarlijks terugkerend evenement is de Babyshow en het clubuitje, die Nelly op een pro-
fessionele manier ons een terugblik gaf. Foto’s maken op locatie, daarna plakken en knip-
pen, muziekje erbij en dat allemaal in betrekkelijk korte tijd. TOPPIE. 
  

9. Rondvraag 
Simon kooiman of er nog een pr. stukje  in de krant komt te staan over de TT? 
Het is wel de bedoeling dat er in de Schakel een PR-stukje komt te staan voor de Regionale 
TT. 
 

10. Sluiting. 
De Voorzitter bedankte de aanwezigen voor hun komst.  
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HET KNIPPEN VAN NAGELS BIJ VOGELS 
 

Enkele dagen voor de koppeling moeten we alle vogels, zowel de mannen als de 
poppen onder handen nemen welke wij van plan zijn te gaan koppelen. (en/of TT 
gaan spelen). Zo zijn er sommige bij waarvan de teennagels wel wat te lang zijn. Het 
nagels knippen moet zeer omzichtig gebeuren (met de schaar of nagelknipper). In 
sommige gevallen wordt het wel eens vergeten en wordt het pas later opgemerkt 
wanneer de eieren doorboord liggen in het nest. 
 

We gaan de pootjes eerst wassen met lauw water en vervol-
gens de nagels knippen. Met duim en wijsvinger van dezelf-
de hand houden we een pootje vast en keren het naar een 
sterke lichtbron. Doorheen het nageltje zien we een adertje 
lopen. In ieder geval opletten niet te dicht tegen dat adertje 
af te knippen. Moest het adertje toch geraakt zijn, lichte 
bloeding, dan moet men met het puntje van een gloeiende 
naald of punt van gloeiende sigaret, de wond dichtbranden 
en daarna ontsmetten met jodium. Wanneer u het echter 
voorzichtig doet gaat alles zonder problemen. Met een zacht 
nagelvijltje of een fijn schuurpapiertje nog iets schuin bij vij-

len. In sommige gevallen, en dat vooral bij oudere vogels, kan de bovensnavel ook te 
lang geworden zijn. Deze knippen we bij en met een fijn zacht nagelvijltje terug de 
goede vorm geven. Boven en ondersnavel moeten even lang zijn. 
Een vogel met te lange bovensnavel kan minder goed voedsel tot zich nemen, laat 
staan het door te voederen aan de jongen. Deze vogels zullen ook eerder magerder 
zijn dan anderen met een normale snavel. Het zal duidelijk zijn dat deze verzorging 
van de teennagels en snavel zeker ook moeten worden uitgevoerd bij onze TT vo-
gels. Ook bij het koppelen van kanarie vogels is het van belang dat de nagels geknipt 
worden, de reden is ook hier weer eenvoudig bij het bevliegen van de pop door de 
man zal de pop zeker proberen onder de man vandaan te komen als deze voorzien 
is van te lange nagels met het gevolg weinig of geen bevruchte eieren, en dan de vo-
gels maar de schuld geven terwijl de fout bij je zelf ligt. 
 

Het is raar maar waar, te lange nagels geeft problemen, zoals:  
Beschadiging van de vogel zelf door te lange nagels. 
Puntenverlies bij de tentoonstellingsvogels. 
Grote kans op veel onbevruchte eieren. 
Kans op darmstoornissen bij en te lange bovensnavel. 
 

Ik wens u succes en let op dat men niet te ver knipt in het  
leven want het bloedt erg hard en dat is zeker niet de  
bedoeling van het knippen van de teen nagels. 

 
 

Wij rekenen op uw komst tijdens  
de openingstijden van onze  

Regionale tentoonstelling 2019 
24 t/m 26 oktober a.s. 
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GROTE VERLOTING 2019 
Ook dit jaar hebben we een grote verloting. De trekking is op 
Zaterdag 26 oktober a.s. om 16:00 uur in de kantine van LR & PC De De-
velruiters, Molenwei 3 te Heerjansdam.  
U heeft in september een boekje met 25 loten van € 0,50 stuk, dus € 
12,50 per boekje ontvangen. Heeft u dit boekje nog niet betaald een 
vriendelijk toch dringend verzoek dit zo spoedig mogelijk te betalen.  
U kunt dit doen d.m.v. het bedrag over te maken naar bankrekeningnum-
mer NL11 INGB 0002252550 t.n.v. Penningmeester v.v. De Nachtegaal, 
Poortugaal, ovv Grote verloting, je Blok nr. en kweeknummer. Wil je meer-
dere boekjes dan kan je terecht bij penningmeester Teun van der Waal.   
Mocht je echter het boekje loten dat wij je hebben toegestuurd niet kun-
nen verkopen en je wilt het ook niet zelf houden zien wij dit boekje graag 
zo spoedig mogelijk terug. 

 

DOE MEE EN STEUN ONZE VERENIGING! 
 

 

U vindt alles over de  
Districtstentoonstelling Zuid-Holland 2019 

op de website: 

www.sdzh.nl 
 

Ringen uitlevering 
 
Ieder jaar wordt onze ringencommissaris  voor de uitleveringsdatum van 
de ringen gebeld met de vraag zijn mijn ringen al binnen. 
Dan moet hij altijd nee verkopen. De ringen worden door de bond NIET 
eerder verstuurt dan dat er in het schema staat. 
 

Dus de ringen komen binnen voor: 
De 1e. ronden na 1 oktober 2019 
De 2e. ronden na 12 december 2019 
De 3e. ronden na 1 april 2020 
De 4e. ronden na 15 mei 2020 
 
Bellen heeft dus totaal geen zin, en mocht de ringencommissaris ze toch 
eerder binnen hebben dan geven wij u een seintje. 
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Regionale Babyshow 2019 
 

Traditiegetrouw organiseerde v.v. “De Nachtegaal” Heerjansdam, op 21 september jl., 
weer haar Regionale Babyshow. Dit is dan ook direct weer de start van het nieuwe 
seizoen. Deze Regionale Babyshow werd voor de eerste keer gehouden in ons nieuw 
onderkomen bij LR & PC De Develruiters aan de Molenwei 3 te Heerjansdam. 
In de kantine konden we genieten van een schitterende ruimte waar het voor de vo-
gels en bezoekers goed vertoeven was. 
 

Deze zaterdagmorgen begon al om 08.30 uur met het binnen brengen van de vogels.  
Bij aankomst stonden de stellingen, keurtafels en de bar al klaar.  
Dit hadden enkele leden op vrijdagmiddag al gedaan, zodat de inschrijving van de vo-
gels prima kon verlopen. Al gauw kwamen de eerste vogels binnen. Bij inschrijving 
werden de kooien voorzien van een kooisticker en werden ze direct voorzien van wa-
ter. Net als de vogels kwamen ook de heren keurmeesters op tijd binnen wandelen. 
Onze keurmeesters van dit jaar: Dhr. Henk Dries (Kanaries), Dhr. Peter van Wijgerde 
(Tropen en Europese Cultuurvogels) en Dhr. Piet Ooijen (Kromsnavels). 
In totaal werden er door 18 inzenders 151 vogels binnengebracht en hiermee werd 
het aantal vogels met 29 overtroffen ten opzichte van vorig jaar.  
Een geweldig resultaat. 
 

Nadat de voorzitter het programma voor deze dag had doorgenomen en iedereen 
een lekker bakkie koffie met beschuit met muisjes (het was immers een Babyshow) 
op hadden kon iedereen één voor één met zijn vogels plaats nemen naast de keur-
meester. Op deze dag konden de fokkers met al hun vragen terecht bij de keurmees-
ters.  Vragen betreft onder andere: vorm, postuur, kleur- en conditie. Hierdoor ont-
stonden er soms leuke discussies aangaande onze fantastische hobby. En hier is de-
ze dag dan ook voor bedoeld. 
 

Om 12.30 uur was het tijd voor een broodje ham of kaas. Nadat deze traktatie  
gesmaakt heeft konden de laatste vogels bij de keurmeesters beoordeeld en bespro-
ken worden. Om 14:45 uur was het alweer tijd voor de prijsuitreiking. Voor iedere 
hoofdgroep was er weer een aardigheidje beschikbaar gesteld in de vorm van een 
medaille. 
 

De winnaars zijn geworden: 
Kleurkanaries: Ron v/d Meer (H79) 
Postuurkanaries: Ad Tholenaar (R40) 
Tropen: Karin van Drongelen (jeugdlid H79) 
Europese Cultuur Vogels: Walter Rotgers (H79) 
Kromsnavels: Leon Stolk (H79)  
 

Zoals u hierboven heeft gelezen was op deze regionale babyshow de beste troop van 
Karin van Drongelen, Met haar Binsenastrilde behaalde ze ZEER GOED. Niet alleen 
de voorzitter was zo trots als een pauw dat Karin heeft gewonnen maar ook haar va-
der was blij verrast en trots. En daarom ontving Karin niet alleen de jeugdprijs maar 
ook nog een prijs voor de beste Troop. Dames-/Herensenioren inzenders jullie zijn 
gewaarschuwd voor deze dame.  

Van harte gefeliciteerd. 
 

Het was niet alleen een heerlijk dag wat het weer betreft maar het was ook een gezel-
lige en ontspannen dag voor iedereen die van vogels houdt. 
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Na de prijsuitreiking bedankte de voorzitter niet alleen de heren keurmeesters maar 
bedankte hij alle inzenders, in het bijzonder de inzenders uit Ridderkerk voor hun 
deelname en komst en nodigden iedereen uit om deel te nemen aan onze aanko-
mende Regionale Tentoonstelling, welke in week 43 ook in deze schitterende ruimte 
gehouden zal worden. 
 

Na deze Regionale Babyshow is er voor de eerste keer in het bestaan van v.v. De 
Nachtegaal Heerjansdam een Barbecue georganiseerd. Leden konden zich hiervoor 
opgeven en daar hebben dan ook 15 leden gehoor aangegeven.  
Om 18:00 uur stond er dan ook een heerlijke barbecue gereed met alles erop en er-
aan. De keuze was reuze, op de buffettafel stonden diverse salades, fruit, sauzen en 
stokbrood gereed. Ook aan de drank ontbrak ons niets. En nadat het vlees/vis op de 
barbecue gebakken was werd het uitgedeeld, niemand is deze avond wat tekortgeko-
men. 
 

Om ongeveer 20:30 uur was het tijd om richting huis te gaan en na dat alles weer 
was opgeruimd konden we terugkijken op een zeer geslaagde Barbecue.  
Kortom; wie niet is geweest heeft iets gemist, maar volgend jaar een nieuwe kans. 
 

Voorzitter, Lex kaptein 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meer foto’s op de website; denachtegaalhjd.nl 
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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 De Rivierencup 2019 (Rayon 5 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 2019.  
Deze rayon 5 tentoonstelling wordt dit jaar georganiseerd door v.v. Ons Genoegen 
Zwijndrecht. We hopen dat er een groot aantal leden inschrijven zodat we er met el-
kaar een mooie rayon tentoonstelling van 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.vogelverenigingenrayon5.nl   
 

Voor vragen kunt u zich richten tot de tentoonstellingssecretaris Richard Stormezand 
via: E-mail: v.v.ons.genoegen@live.nl of telefoon: 06 103 712 18 (na 19:00 uur)  
  

We hopen u te mogen begroeten tijdens de tentoonstelling.   
 

Met vriendelijke groet,         
Het bestuur v.v. Ons Genoegen      
 
 
 

 
 
Noot Voorzitter: 
Deze Rayontentoonstelling De Rivierencup (rayon 5 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 5 Zuid-Holland 
Dit doen we door deze tentoonstelling te organiseren bij /door één van de ver-
enigingen uit rayon 5. Zo organiseert dit jaar v.v. Ons Genoegen Zwijndrecht 
deze tentoonstelling.  
 

Daarom een dringend verzoek om uw mooiste vogels in te schrijven voor dit 
verenigingskampioenschap. Ik reken op jullie!! 
Immers organiseren wij volgend jaar dit clubkampioenschap en dan willen wij 
ook vogels hebben van onze zusterverenigingen. 

woensdag 4 december van 15:00 tot 20:30 uur  
donderdag 5 december  
vrijdag 6 december van 20:00 uur tot 22:30 uur  
zaterdag 7 december van 10:00 tot 16:00 uur  
zaterdag 7 december 16:00 uur  
zaterdag 7 december vanf 17:00 uur  
 

zaterdag 23 november om 12:00 uur  

Adres:  
V.v.Ons Genoegen           
Uilenvliet 37A           
3333 BS Zwijndrech 
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KWEEKERVARINGEN 
 
 

 

Als u tijdens uw kweekperiode iets bijzonders, leuks of geks meemaakt, of 
heeft meegemaakt, 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 (graag in een Word bestand) of via de 
E-mail inleveren.  
 
STUUR U VERHAAL OP NAAR: 
Martin Versteeg                
06-28444153 
 

E-MAIL: info@denachtegaalhjd.nl 
 
 

OP BEZOEK BIJ….. 
 
 

 

Als je eens jouw hobby wilt delen met al onze leden geeft je dan op voor 
“Op bezoek bij…”. Wij maken dan een afspraak en komen dan snel bij je op 
bezoek. 
 
GEEFT JE DAN OP BIJ: 
Lex Kaptein               
 

E-MAIL: info@denachtegaalhjd.nl 

 

BELANGRIJKE DATA 2019 

  
 

- Dinsdag 22 oktober t/m zaterdag 26 oktober 2019 
   Regionale Tentoonstelling 
 

- Donderdag 28 november 2019 
  Ledenbijeenkomst 
 
- Vrijdag 6 december t/m zaterdag 7 december 2019 
         Rivierencup Rayon 5 Zuid-Holland 
    v.v. Ons Genoegen, Uilenvliet 37a Zwijndrecht 
 

Noteer deze ledenbijeenkomsten  
alvast in uw agenda! 

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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TT- AGENDA  RAYON 5 Z-H 2019 
24-25 OKT. v.v. De Nachtegaal, Heerjansdam (H79) 
LR & PC De Develruiters, Molenwei 3, Heerjansdam. 
  

01-02 NOV. v.v. De Vogelvriend, Sliedrecht (S05)  
Activiteitencentrum De Havik, Thorbeckelaan 110, Sliedrecht  
  

01-02 NOV. v.v. Ons Genoegen, Zwijndrecht (Z04)  
Clubgebouw, Uilenvliet 37a, Zwijndrecht  
 

07-09 NOV v.v. De Voliere, Dordrecht (D05)  
Clubgebouw De Voliere, H.P.Kosterstraat 5, Dordrecht  
  

15-16 NOV. v.v. Ons Genoegen, Ameide (A20)  
Camping De Koekoek, Lekdijk 47, Tienhoven  
  

15-16 NOV. v.v. Vogelvreugd, Hardinxveld (H18)  
De Parel, Talmastraat 9, Hardinxveld-Giessendam  
  

14-16 NOV. v.v. De Leeuwerik, Nieuw-Lekkerland (N15)  
Gebouw De Bark, Veerweg 6, Nieuw-Lekkerland  
  

29-30 NOV. v.v. Gorinchem e/o, Gorinchem (G29)  
Dorpshuis De Lindehof, Spikse Kwekdijk 53, Spijk (gem.Lingewaal)  
  

28-30 NOV. v.v. Witroka, Ridderkerk (R40)  
Clubgebouw Witroka, Westmolendijk 99, Ridderkerk  
  

29-30 NOV. v.v. De Edelzangers, Groot-Ammers (G16)  
Tuincentrum Provincia, Nieuwpoortseweg 5 Groot-Ammers  
  

Rayontentoonstelling “Rivierencup” 2019 
06-07 DEC. v.v. Ons Genoegen, Zwijndrecht (Z04)  
Clubgebouw, Uilenvliet 37a, Zwijndrecht  
  

Districtstentoonstelling Zuid-Holland 2019 
20-21 DEC. Stichting Districtsshow Zuid-Holland 
Clubgebouw v.v. De Vogelvriend, Schelpenpad 8, 3225 BZ Hellevoetsluis 
 

Uw bezoek wordt zeer gewaardeerd! 
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 Ringen bestellen 2020 
 

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 doen. 
 

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 ringen naar u opgestuurd worden dan komen er extra porto-
kosten erbij van € 3,00 per bestelling. 
 

Bestelperiode   

 
De bestelformulieren voor 2020 zijn te downloaden van de N.B.v.V. website. 
 

Het telefoonnr. of E-mailadres van onze ringencommissaris, 
Martin Versteeg is: 06-28444153 of martin.versteeg@t-mobilethuis.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 05-05-2019 20-09-2019 20-01-2020 20-03-2020 

Uitlevering ná 01-10-2019 15-12-2019 01-04-2020 15-05-2020 
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