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Verenigingsinfo 
 

 

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

Secretaris:             
Walter Rötgers 
Tel: 0180-551526             
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.: 0180-654039 
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 geplaats 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  
jaarvergadering van donderdag 31 januari 2019 

Er waren op deze avond ongeveer 20 leden aanwezig inclusief het bestuur. 
 

1. Opening 
De voorzitter opende de vergadering en heette iedereen hartelijk welkom op onze 
nieuwe locatie. Door onze nieuwe samenwerking met de Develruiters kunnen wij ge-
bruik maken van deze ruimte. Doordat de verwarming uit was gegaan, zaten wij he-
laas in de kou. 
 

2. Notulen vorige vergadering 
Op de notulen van donderdag 29 november 2018 waren geen op- of aanmerkingen. 
 

3. Ingekomen stukken 
- De NBvV heeft digitaal naar alle secretarissen een enquête gestuurd die over het 
maandblad van Onze Vogels gaat. Deze enquête zal worden ingevuld. 
- Horses en Co coachen en begeleiden kinderen– en volwassenen met een positieve 
benadering. Zij staan open voor een samenwerking met de vereniging tijdens de  
tentoonstelling of babyshow. Het bestuur gaat zich hierover beraden. 
- Jaarlijks is er een open dag bij dierenspeciaalzaak Geldof te Waalwijk op vrijdag 15 
en zaterdag 16 februari a.s.  
- Ook hebben we een envelop ontvangen van de Nationale pen. 
 

4. Mededelingen 
- Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de Develruiters waren ook Lex en Teun aanwe-
zig. Zij hebben gelijk de intentieverklaring met de Develruiters getekend. 
- Vrijdagavond 18 januari jl. hebben diverse bestuursleden en leden alles van de zol-
der ingepakt bij Plaizier. Op zaterdag 19 januari jl. hebben wij een start gemaakt met 
het opbouwen van de stelling in de container bij de Develruiters. Zaterdag 26 januari 
jl. is alles verhuisd van Plaizier naar de Develruiters. Ook hier hebben diverse be-
stuursleden en leden geholpen. 
- Ook hebben wij in 2019 2 jubilarissen. Zij zijn respectievelijk 50 en 60 jaar lid van de 
NBVV. Leen Lodder  (50) en Arie Stoop (60) later dit jaar zullen zij gehuldigd worden. 
- Oproep van de penningmeester om uw contributie zo snel mogelijk aan De Nachte-
gaal over te maken. Er zijn veel leden die dit al hebben betaald, daarvoor dank. 
- Ook hebben wij weer leden nodig voor ‘Op bezoek bij…’ geef je op bij Lex Kaptein 
en dan komt hij bij u langs. 
- De jaarlijkse Rivierencup tentoonstelling werd in Dordrecht gehouden. Twee leden 
van De Nachtegaal deden hier aan mee, het was een leuke show. 
- De District t.t  2018 werd dit jaar in Maasland gehouden onder toezicht van de Stich-
ting. Het was een daverend succes. Alles verliep voortreffelijk; veel loten verkocht, fi-
nancieel is er nog niets bekend. Hellevoetsluis is in 2019 aan de beurt en Roe-
lofarendsveen heeft een optie voor 2020 gedaan. 
- Ook hebben wij de drie dames, Jolanda Wendrich, Suzan v/d Waal en Nelly v/d 
Waal, namens het bestuur van De Nachtegaal in het zonnetje gezet met een cadeau-
bon. 
 

5. Ledenbestand 
Sinds weer vele jaren is het leden aantal gelijk gebleven, op 57 totaal. 
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6. Jaarverslag Secretaris 
Het verslag is een terugblik van alle activiteiten die we als vereniging hebben onder-
nomen in 2018. 
 

7. Jaarverslag ringencommissaris 
De ringencommissaris was totaal verrast dat ook zijn werk op het scherm verscheen.  
Het komt er op neer dat er in 2018 ruim 2250 ringen zijn verkocht voor 2019 en het 
zou mooi zijn als er ±400 vogels worden ingeschreven op de as. Regionale tentoon-
stelling 2019. 
 

8. Jaarverslag penningmeester 
Tijdens de Regionale tentoonstelling 2018  is er een positief resultaat behaald. Het 
jaar is goed afgesloten doordat mevrouw Kruithof zo vriendelijk wilde zijn een financi-
ële erfenis te schenken aan de vereniging. 
 

9. Kascontrolecommissie  
De kascontrolecommissie bestond uit de leden: Jolanda, Simon en Tjerd. Jolanda 
nam het woord. Voordat de boeken op tafel kwamen werd er eerst koffie gedronken. 
Vervolgens is alles nagekeken en kwamen zij tot de conclusie dat alles er prima uit-
zag. 
 

10. Kascontrolecommissie 2019 
De kascontrolecommissie voor 2019 zijn geworden: Jolanda, Simon en Tjerd. 
 

11. Bestuursverkiezing 
Ook dit jaar hebben we weer twee bestuursleden die aftredend waren, maar ook weer 
herkiesbaar zijn. De materiaalcommissaris en de secretaris. Beide heren zijn weer 
voor 3 jaar herkozen. 
 

12. Voorstellen bestuur 2019 
- Op zaterdag 21 september is er een babyshow. 
- Het clubuitje is op zaterdag 8 juni 2019, waarheen??? 
- Als er leden zijn die zijn/haar ringenbestellingen opgestuurd willen hebben wordt er 
vanaf nu € 3,00 aan portokosten in rekening gebracht. Dit is door de aanwezige leden 
goedgekeurd. 
- Indien u het clubblad digitaal wil ontvangen, graag doorgeven aan het bestuur. 
 

13. Terugblik Mondial 
Binnen de vereniging waren geen prijswinnaars . 
De wereldshow was perfect georganiseerd, de verlichting was prima en er waren ge-
noeg zitplaatsen aanwezig. 
 

14. Rondvraag 
Cees v.d. Mark gaat verhuizen en kan niet alle broedkooien meenemen. Als er lief-
hebbers zijn moeten die voor zaterdag opgehaald worden. (Deze zijn inmiddels ver-
geven) 
 

15. Sluiting 
Op kosten van de vereniging hadden we een hapje en een drankje.  
De Voorzitter bedankte iedereen voor zijn/haar aandacht. 
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Broedconditie van vogels beïnvloeden 
 

Het broeden van onze vogels, toch wel het mooiste moment van het hele jaar. Alvo-
rens de broedperiode begint uiteraard de paring met daarna het leggen van de eitjes 
en het broeden door de pop en in sommige gevallen de man.  
 

Lichturen 
De broedconditie van vogels beïnvloeden lijkt moeilijk, maar dat is het niet. Kwekers 
doen dit bijna altijd om de kweek al “vroeg” in te zetten (in december al de eerste ei-
tjes). Dit is alleen mogelijk door kunstmatig de broeddrift van de vogel te beïnvloe-
den. Dit is mogelijk door de daglengte voor de vogels langzaam te gaan verlengen. In 
de natuur zullen vogels tegen het einde van maart hun nesten gaan bouwen, en in 
april en mei hun eitjes gaan leggen, immers “in mei legt elke vogel een ei” luid het ge-
zegde. Door het kunstmatig verlengen van de dag zal de hypothalamusklier van de 
vogels geactiveerd worden. Deze klier stuurt veel organen in het lichaam aan door 
wijze van hormoon productie. Het verlengen van de dag zal ervoor zorgen dat er hor-
monen geproduceerd worden die de broed drift zullen opwekken. Daarnaast is het 
ook in het geval van parkieten mogelijk om alvast nestkasten op te hangen. Het 
kunstmatig verlengen van de dag dient u zeer geleidelijk te doen, in de natuur is het 
ook niet ineens een uur langer licht. Indien u bijvoorbeeld in december wilt starten 
met de kweek om zo op tijd klaar te zijn voor de tentoonstellingen dient u begin okto-
ber de daglengte al kunstmatig te verhogen. Wekelijks verhoogt u de daglengte met 
circa een half uur tot uiteindelijk rond de 14uur. Het mooiste is om het licht 
“geleidelijk” aan en uit te laten gaan om zo een zonsopkomst en zonsondergang na 
te bootsen. Dit gaat erg goed met led verlichting in de kweekruimte, of in de afzon-
derlijke kweekkooien zoals op de foto te zien. Met verlichting in de afzonderlijke kooi-
en zorgt u er ook voor dat alle vogels goede verlichting hebben, u hebt niet het pro-
bleem dat vogels onderin de kweekruimte te weinig licht krijgen. 
Met het kunstmatig verlengen van de dag dient u wel rekening met de gezondheid 
van de vogels te houden. Let er goed op dat de vogels niet te veel overdag slapen, 
dat ze goed actief blijven (ook als het buiten alweer schemerig is en in uw kweek-
ruimte nog verlicht). Dit geeft een goede indicatie voor de conditie van uw vogels. In-
dien zij aan het eind van de “verlengde” dag nog actief zijn, zijn ze in conditie om te 
gaan broeden. Indien ze tegen de avond al slapen in een verlichte ruimte doet u er 
verstandig aan te wachten met het verder opvoeren van de lichturen. Laat de vogels 
rustig “bijkomen” en ga een week later weer langzaam de dag verlengen. 
 

Temperatuur 
Naast het verlengen van de dag is er ook de mogelijkheid de temperatuur van uw 
kweekruimte langzaam iets op te voeren. Voor de meeste parkieten voldoet een 
graad of 10-15°C prima, maar wilt u bijvoorbeeld Gouldamadines kweken dan moet 
de temperatuur naar circa 20-25°C.  Naast de temperatuur dient ook het menu veran-
derd te worden. In de rustperiode heeft de vogel geen extra krachtvoer nodig. Maar 
als de broedperiode in aantocht is dient u langzaamaan eivoer en kiemzaad te ver-
strekken. Daarnaast kunt u (gepelde) haver en/of hennepzaad verstrekken. Dit zal er-
voor zorgen dat de vogel natuurlijke en dierlijke eiwitten binnenkrijgt waardoor de 
broeddrift stijgen zal. Voor tropische vinken. Naast het krachtvoer en eventueel ge-
pelde haver of hennepzaad dienen er uiteraard ook genoeg mineralen aanwezig te 
zijn in de vorm van mineralenstenen, grit en een sepia schild. Het popje kan dan vol-
doende kalk opnemen voor de productie van de eierschaal. 
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Voeding 
Veel soorten binnen de Australische en Afrikaanse prachtvinken kunnen ook positief 
beïnvloed worden door hun menu aan te passen. Wanneer er veel dierlijke eiwitten in 
de vorm van universeelvoer en levend voer zoals pinkies, buffalowormen, meelwor-
men, miereneitjes etc. verstrekt word zal de broeddrift verhoogt worden. Veel dierlijke 
eiwitten is een teken van voldoende voedsel voor de jongen. Hierdoor zullen de oude-
re vogels sneller overgaan tot paring. Dit word naast het (kunstmatig) verlengen van 
de dag en (kunstmatig) verhogen van de temperatuur gebruikt bij de kweek van de 
vogels. Een teveel aan dierlijke eiwitten kan echter overmatige broeddrift veroorzaken 
waarbij de vogels een nieuw nest beginnen terwijl het huidig nest nog met jongen zit, 
of nog bebroed word. Let hier goed op! 
 
 

Broeddrift bij parkieten 
Voor parkieten is er nog een 4e methode om de broeddrift te beïnvloeden, het ver-
strekken van knaagmateriaal. Bijvoorbeeld verse wilgentakken of fruitboom takken. 
Hierdoor zal de parkiet de drang krijgen om nog meer te knagen, dit doen zij in de na-
tuur ook in bijvoorbeeld boomholtes waar zij hun nest maken. Door de knaaglust te 
bevorderen zal ook de productie van hormonen stijgen. Hierdoor zal de vogel nog 
meer gestimuleerd raken om te gaan broeden. Dit merk ik ook uit eigen ervaring. Zelf 
werk ik niet in kweek kooien en laat ik de natuur zijn gang gaan, maar ik zie in het 
voorjaar als de dagen langer worden (Rond maart) dat de parkieten veel knaaglusti-
ger worden, wat soms ten koste gaat van het volière meubilair. 
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Loodbekje 
(Euodice malabarica) 

 

Een slechts 11 cm grote prachtvink uit India en Ceylon. Hij is daar een vogel van een 
open veld, oevers, tuinen en dorpjes. Broedt meestal in lage struiken. Wordt regelma-
tig mee gekweekt. Is een geliefde vogel voor kooien en volières, past zich gemakke-
lijk. Daar de geslachten dezelfde kleur hebben is het enige onderscheid het zachte en 
wat snorrende zang van het mannetje. Deze soort wordt ook verward met het Zilver-
bekje. Stuit en bovenveren van de staart van het zilverbekje zijn zwart, terwijl die van 
de Loodbekje wit zijn. Als voedsel dienen naast zaden, ook gekiemde en groenvoer, 
opfokvoer voor de jongen. 

 
De loodbekje heeft een zacht karakter, 
hoewel zij net als het Zilverbekje in de 
broedtijd zeer fel kunnen zijn bij het verde-
digen van het nest. Helaas zijn Loodbek-
jes niet opgewassen tegen grotere soorten 
zoals de Bandvink, etc. 
In een kooi of volière zal een man van het 
Loodbekje met een popje van het Zilver-
bekje geen moeilijkheden opleveren, hier-
mee kan gemakkelijk gebroed worden. 
Het nestmateriaal bestaat uit wat verdord 
gras. ook veertjes en draadjes worden ge-
bruikt voor het afwerken van het nestje. 
De eitjes kunnen van wit tot licht gekleurd 
zijn met zelfs wat spikkels of streepjes er-
op. Het uitkomen der eitjes duurt ongeveer 
11 dagen, het uitvliegen kan al bij 16 da-
gen voorkomen, maar meestal is dit 18 

dagen. Ook bij het grootbrengen van de jonge vogels is levend voedsel belangrijk, 
maar bij gebrek aan bijv. meelwormen kan men ook volstaan met goed opfokvoer, 
vooral het zeer licht verteerbare Cédé eivoer vermengd met gekiemde zaden heeft al 
in menig huiskamer vele vuurvinken het leven gegeven. U hoeft beslist geen doorge-
winterde vogelliefhebber te zijn om met deze vogels te broeden. Een beginnende lief-
hebber of mensen die alleen deze vogels in hun kamer willen hebben voor de gedra-
gingen en om een stukje natuur, kunnen zonder veel moeite het broeden en groot-
brengen van deze vogels van zeer nabij gadeslaan. Hoewel ze steeds hun hoge 
alarmroep laten horen zodra er onraad is. Dit kan al gebeuren bij het geven van voer 
of als U te dicht bij de volière komt, desondanks zult U toch merken dat het trouwe 
broedvogels zijn maar ook goede voeders voor hun jongen. Meelwormen leren deze 
vogels ook eten, zij pellen deze geheel uit, zodat ze gerust levend gegeven kunnen 
worden. Miereneitjes voeren zij graag aan hun jongen, vooral de eerste dagen. Wat 
ook een goed voeding is, maar voorzichtig gegeven moet worden, zijn levende water-
vlooien, welke veelal door liefhebbers van tropische vissen aan hun vissen in het 
aquarium worden gevoerd. Deze levende watervlooien moet men in een zeer laag 
bakje geven bijv. een deksel van een jampotje, daarin een klein beetje water, hooguit 
een centimeter, en daarin de watervlooien.  



 

februari 2019                                                       11 



 

februari 2019                                                       12 

Bij te hoog water kunnen de vogels de vlooien niet pakken, in zo'n laag bakje gaat dat 
wel. Het kan gebeuren dat de vogels deze levende watervlooien niet eten, dan moet 
U toch wat geduld hebben, want zodra de jonge vogels uit de ei zijn, zult U merken 
dat de oudervogels, maar vooral het mannetje, gaan zoeken naar ander voedsel, zo-
als deze levend voeding voor de jongen. Bij alle vogels moet U er rekening mee hou-
den dat ze in de broedtijd anders zijn dan voor of na deze tijd, ook wat de vechtpartij-
en betreft is dit in de broedtijd altijd het hevigst. na het uitvliegen worden de jongen 
nog enkele weken bijgevoerd, zelfs nog wel door het mannetje als het pop op een 
tweede nest zit te broeden. De jongen kan men gerust bij het ouderpaar laten daar 
deze vredelievend zijn, dat is ook niet vreemd, omdat ze in de vrije natuur in grote ge-
tale voorkomen en ook dichtbij elkaar broeden. 



 

februari 2019                                                       13 



 

februari 2019                                                       14 

De Grasparkiet   
De grasparkiet is al weer zo'n twee eeuwen geleden 
als kleurrijk gezelschapsvogeltje vanuit Australië naar 
Europa gebracht. Men ontdekte al snel dat deze vrolijk 
kwetterende vogeltjes gemakkelijk te kweken waren. 
AI spoedig waren ze in heel Europa te vinden. Oor-
spronkelijk waren dit helder groene vogeltjes met een 
geel kopje, een zwarte tekening met wat keelstipjes in 
het maskertje onder de snavel ( lichtgroen ge-
naamd) .In de vorige eeuw ontdekte men voor het 
eerst enkele vogels bij een kweker welke fletser van 
kleur en tekening waren, en hiermee was de eerste 
mutatie ( overgoten ) geboren. Thans kennen we vele 
mutaties, in combinaties hiervan resulteerde dit in wel 
meer dan honderd kleurslagen. Zo'n veertig jaar gele-
den is men door selectie grotere vogels gaan kweken. 
De huidige grasparkiet weegt soms wel meer dan het 
drievoudige. Het was in Engeland waar ze in die tijd al 

ver voorop liepen, want hier waren ze al bezig met een ideaalbeeld. Hierin speelde 
buiten het formaat ook de houding, de inplant van bevedering en het diepe masker 
met grotere keelstippen een belangrijke rol.  
 

In de jaren zestig begon men in Nederland specialclubs op te richten. Het waren deze 
specialclubs die een belangrijke rol speelden voor de ontwikkeling in ons land. Men 
importeerde goede vogels, bundelde hun kennis 1 lezingen), er kwamen standaard-
eisen en men volgde nauwlettend de ontwikkelingen in het buitenland. Dit alles heeft 
er toe geleid dat de kwaliteit van de Nederlandse grasparkiet zeer hoog geworden is. 
Het kweken van deze veel grotere vogels is echter wel iets moeilijker geworden, van 
gemiddeld acht tot soms maar één a twee jongen per broedseizoen.  
Even zoals de vogel is ook de behoefte van voeding sterk veranderd, naast een ge-
varieerd zaadmengsel mag een goed ei voer tijdens de kweek en voor de ontwikke-
ling van goede jongen zeker niet ontbreken. De huisvesting is heel simpel, een broed-
kooi van z'n 50 x 50 x 40 cm., twee zitstokken en een ruim broedblok met wat hout-
snippers is voldoende om te kweken. Een constante verlichting van ongeveer 14 uur 
en de luchtvochtigheidsgraad van + 1- 60 % 1 verdrogen van de eieren) spelen een 
belangrijke rol, de temperatuur mits vorstvrij is minder belangrijk. Zorg dat uw vogels 
voor de kweek goed kunnen uitvliegen in een vlucht en doseer de voeding want ver-
vetting kan leiden tot een moeizame kweekperiode, de mannen kunnen niet treden en 
de poppen krijgen legnood, fitte kweekvogels krijgen deze problemen niet.  
 

Ga eerst bij verschillende kwekers kijken en geef uw ogen de kost voordat U vogels 
gaat aanschaffen. Let hierbij op verschillende dingen: is de hygiëne goed, zijn de vo-
gels actief, zitten ze niet bol, ligt er geen dunne mest onder de zitstokken en let op 
medicijngebruik. Stel bij deze kwekers ook vragen over de vruchtbaarheid en resulta-
ten van tentoonstellingen, deze resultaten moeten ook in de voorgaande jaren goed 
zijn om te kunnen beoordelen of een stam vogels van goede kwaliteit is. Als U een 
kweker gevonden heeft, wiens vogels U aanspreken, vraag gerust naar de prijs en 
bedenk dat het iets mindere broertje of zusje van de kampioen veel minder kost,  



 

februari 2019                                                       15 

maar dezelfde genetische kweekeigenschappen kan voortbrengen. Mocht U besluiten 
om enkele kweekvogels aan te schaffen, koop jonge vogels ( van 1 jaar oud) bij één 
goede kweker en het liefst verwanten van elkaar ( neef x nicht ), want U koopt hier-
mee de goede genetische eigenschappen van z'n bloedlijn. U zult zien dat de jongen 
vaak beter dan de ouders zijn, dit in tegenstelling met vogels van verschillende kwe-
kers, waaraan U jaren- lang bezig bent een redelijke stam op te bouwen. Het is af te 
raden om te beginnen met de moeilijke kleurslagen, deze lopen jaren achter in kwali-
teit, een kweker houdt deze kleurslagen vaak als een beetje variatie op z'n hok en  
koppelt hieraan zelden zijn beste vogels. Vraag altijd of U in het kweekboek mag kij-
ken en noteer de gegevens van uw nieuwe vogel(s), zoals geboortemaand, voor- ou-
ders en waar de vogels verervend voor zijn. Het beste kunt U met normaal getekende 
vogels beginnen, want de meeste mannen vererven toch wel opaline, cinnamon of 
beide. Als U met koppels begint die beide opaline en cinnamon zijn kweekt U alleen 
jongen die dit ook zijn en voor U het weet heb je er een hok vol van, en dit is er moei-
lijk uit te kweken. Als U jongen gekweekt heb, breng ze dan op een tentoonstelling 
zodat U de kwaliteit met andere grasparkieten kunt beoordelen.  
 

Ook de verenigingsavonden zijn leerzaam, hier kunt U zeker uw vragen stellen, pro-
blemen voorleggen of gedachten uitwisselen. Mocht U verder nog vragen of proble-
men hebben, neem dan contact op met het bestuur of leg deze voor aan een ervaren 
kweker, zij weten vaak het antwoord. Succes met uw keuze.  

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 
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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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BELANGRIJKE DATA 2019 

  

 
- Donderdag 28 februari 2019 
  Ledenbijeenkomst 
 
- Donderdag 28 maart 2019 
  Ledenbijeenkomst 
 
- Donderdag 25 april 2019 
  Ledenbijeenkomst 
 
 
 
 
 
 
 

Noteer deze ledenbijeenkomsten  
alvast in uw agenda! 

 

 

VRIENDELIJK VERZOEK 
Het nieuwe contributie jaar is weer begonnen. Wilt u zo vriendelijk zijn om 
uw contributie voor 2019, als u dit nog niet gedaan heeft, over te maken 
naar onze penningmeester. Alvast hartelijk dank 
  

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

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

 WIJ REKENEN OP UW MEDEWERKING. 

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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 Ringen bestellen 2019 
 

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 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 komen er extra kosten bij 
van € 3,00 per bestelling. 
 

Bestelperiode   

 
De bestelformulieren voor 2019 zijn te downloaden van de N.B.v.V. site. 
 

Het telefoonnr. of E-mailadres van onze ringencommissaris, 
Martin Versteeg is: 06-28444153 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 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. 
Er worden alleen compleet 

Ingevulde formulieren in behandeling genomen. 

Bestelronde 1 2 3 4 

Uiterlijke inleverdatum 05-05-2018 20-09-2018 20-01-2019 20-03-2019 

Uitlevering ná 01-10-2018 15-12-2018 01-04-2019 15-05-2019 
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BESTUURSSAMENSTELLING 
 

 Afgelopen donderdag 31 januari jl. is er, tijdens onze Algemene jaarver-
gadering, weer een bestuursverkiezing geweest. Raymond en Walter wa-
ren beide aftredend maar gelukkig ook weer herkiesbaar.  
Mede door dat er niemand zich heeft aangemeld voor een bestuursfunctie 
zijn beide heren, bij acclamatie, weer voor 3 jaar gekozen. 
Het bestuur is blij dat Raymond en Walter het bestuur weer compleet 
houden. 
 
De bestuurssamenstelling blijft ongewijzigd en ziet  
er nu als volgt uit: 
 

 

Voorzitter     Lex Kaptein 
Secretaris     Walter Rötgers 
Penningmeester    Teun v/d Waal 
Materialen-commissaris  Raymond Sluiter 
Ringen-commissaris  Martin Versteeg 
 
 

 

 UITNODIGING 

  

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de ledenvergadering, die 
gehouden zal worden op donderdag 28 februari  a.s. 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. Ledenbestand 
6. Rondvraag 
7. Spreker Peter Wijgerde (tropen) 
8. Sluiting 
 

Op het juiste moment zal er een pauze ingelast worden 
 

WAAR: KANTINE LR & PC DEVELRUITERS 
MOLENWEI 3  HEERJANSDAM 
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