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Verenigingsinfo 
 

 

Voorzitter: 
Lex Kaptein 
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Secretaris:        
Walter Rötgers 
Tel: 06-53140321        
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Raymond Sluiter 
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“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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Van de voorzitter 
 
Zou het nu toch gaan lukken om op 24 februari a.s. weer bij elkaar te 
kunnen komen op onze eerste ledenbijeenkomst van 2022, ik ga er wel 
vanuit. 
Dus zonder tegenbericht gaan wij ervoor om op donderdagavond 24 fe-
bruari a.s. weer eens gezellig bij elkaar proberen te komen. Deze avond 
zal dan in het teken staan van de uitgestelde jaarvergadering. 
Dit alles natuurlijk onder de dan geldende regels van de regering en 
het RIVM. 
Omdat er de afgelopen tijd veel veranderd met de maateregelen wil ik 
deze nu niet opschrijven, want waarschijnlijk zijn de regels bij het uit-
komen van dit clubblad of op de vooravond van de geplande ledenbij-
eenkomst alweer veranderd. 
Dus houdt de website, facebook en/of de WhatsApp-groep in de gaten. 
Op deze drie media’s vindt u het laatste nieuws van onze vereniging. 
Bent u nog geen lid van de WhatsApp-groep v.v. De Nachtegaal Heer-
jansdam geeft u zich dan op bij Martin Versteeg. 
Mocht deze avond doorgaan, waar ik wel van uit ga, worden natuurlijk 
de onderdelen besproken die bij een jaarvergadering horen en ik wil u 
dan ook graag wijzen op mijn voorwoord en de jaarplanning in het club-
blad van januari. Hierin staan volgens mij al diverse items die wij het 
komende jaar willen gaan organiseren. 
 
Als laatste hoop ik dat wij u weer kunnen en mogen begroeten op 24 
februari a.s. Maar bij twijfel blijf dan a.u.b. thuis. 
 
Lex Kaptein,  
V.v. De Nachtegaal, Heerjansdam. 
 
 

DUS HOPELIJK GRAAG TOT SNEL 
EN LET OP ELKAAR EN HOUD HET GEZOND. 
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Koperwiek (turdus iliacus).  
Familie van de lijsters.  

Het is volgens mij best bijzon-
der om de koperwiek in decem-
ber tegen te komen. Afgelopen 
week kwam ik er twee tegen in 
het park waar ik de hond altijd 
uitlaat. Ze waren niet bang en 
scharrelden rond in het dorre 
blad op de grond. Ik kon er op 
m’n gemak naar kijken. Ze zijn 
prachtig van kleur en ik wist niet 
direct wat voor vogels het wa-
ren. Eenmaal thuis direct opge-
zocht op internet en een vogel-
boekje wat ik al jaren heb van 
Readers Digest “vogelgids voor 
de natuurliefhebber”. De ge-

spikkelde borst met oranje bij de vleugels en de bijzondere strepen boven de ogen. 
De dagen erna zag ik ze nog een paar keer.  
Volgens het boek zijn meidoornbessen hun favoriete voedsel, maar zoeken ze ook 
op de grond naar slakken, wormen en insecten. Ze zijn bij ons een algemene door-
trekker en deels ook wintergast. Ze komen uit noordelijke broedgebieden en sommi-
ge trekken verder naar het zuiden. De koperwiek broedt in jonge naaldbossen in 
Scandinavië.  
Een grauwe dag in najaar of winter, heeft u er ook moeite mee? Je zou de zon ach-
ter het grijze wolkendek vandaan willen schreeuwen. Maar geen nood, er zijn put-
ters! Die geven in elk seizoen kleur aan een dag. En waar ze voorkomen, laten ze 
zich verwennen met zaden. Over het kleurenpalet van de putter bestaat een alleraar-
digste legende. Ooit kregen alle vogelsoorten hun tekening en kleuren opgeschil-
derd. Het bescheiden puttertje hield zich op de achtergrond en kwam als laatste aan 
de beurt. Met de laatste restjes verf werd hij beschilderd. Zo kreeg hij van allerlei 
kleuren een streek met het penseel.  
Kunstjes  
Die kleurenpracht en zijn opgewekte zang kwamen de putter duur te staan. Hij was 
vroeger een geliefde kooivo-
gel. Men leerde het arme 
beest zelfs kunstjes aan. Zo 
kon hij een miniatuurwagen-
tje gevuld met zaadjes aan 
een touwtje naar zich toe-
trekken. Of hij trok een vin-
gerhoedgroot emmertje ge-
vuld met water naar zich toe 
om daaruit te drinken. Van-
daar ‘putter’. Hoe anders zou 
hij nu in de vogelboeken 
staan als men hem vroeger 
dit kunstje niet had ‘geflikt’?!  
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De D van distel  
Vermoedelijk zouden we hem dan onder 
de D van distelvink in de index vinden, 
want zo wordt hij ook wel genoemd. Put-
ters zijn op-en-top zaadeters en verzot 
op distels. De gewone distel, maar ook 
aanverwante als klis en kaardebol staan 
hoog op zijn wensenlijstje. Zo’n kwart tot 
30 procent van hun voedsel bestaat uit 
gewone distelzaden. Die komen vanaf 
eind juni beschikbaar en zijn er tot in de 
late herfst.  
Daarna komen kaardebol en klis in de 

belangstelling, lokaal ook de zaden van ganzevoet en bijvoet. Als ook die schaars 
worden, bieden de zaadjes van els berk en lariks uitkomst. Vanaf het voorjaar vormen 
paardenbloemen weer een belangrijke voedselbron. Andere zaadleveranciers zijn Ja-
kobs kruiskruid en aanverwante, zonnebloemen en het vroeger voor vezels veel ge-
teelde hennep.  Een heel palet aan zaden dus, al wijken putters daar soms ook vanaf. 
In het voorjaar zijn de zaden van het voorbije seizoen wel zo’n beetje op en laat nieu-
we oogst op zich wachten. Ze eten dan vliegjes en andere insecten, bladluizen en 
rupsen. Ook de jongen in het nest worden daar tijdens hun eerste levensdagen mee 
gevoerd. Verder eten ze de malse en voedzame blaadjes van vogelmuur, rijk aan vi-
tamine c en mineraalstoffen. En ze knabbelen graag met hun kegelsnaveltje aan de 
frisgroene blaadjes, knopjes en bloemdelen van fruitbomen.  
Putterparadijs  
Putters broeden het liefst in jonge loofbomen, vaak in laanboompjes en in singels. 
Dat doen ze het liefst dicht bij elkaar, in half kolonies. Voor wie in de dichtbebouwde 
binnenstad woont hebben we dus slecht nieuws. Putters laten zich daar bijna niet 
zien. Daarvoor zijn ze toch ook nog teveel liefhebber van het open veld. Maar ruim 
opgezette nieuwbouwwijken met jonge aanplant, weelderige bermen of van die zeld-
zaam geworden ruigteveldjes schuwen ze allerminst. Hetzelfde geldt natuurlijk voor 
tuinen en erven in het buitengebied.  
Waarom dan niet een stukje grond gereserveerd voor een putterparadijs, met prachti-
ge bloeiers als grote klis (ook wel klit) en/of kaardebol? Het zijn tweejarige planten en 
het vereist dus enig geduld. Het eerste jaar beperken ze zich tot rozetten van bla-
deren. Maar let op, in de daarop volgende zomer toveren ze tinten roze (kaardebol) 
en paars (klis). Een geluk voor bijen, hommels en vlinders, die van de nectar eten. In 
de winter volgt dan de apotheose, want kijk hoe behendig de putters zich op de uitge-
bloeide bloemhoofden bewegen en er trefzeker de zaadjes uit peuteren!  
 

Vliegdansen Om teleurstellingen te voorkomen: een garantie dat de putters komen, is 
natuurlijk niet te geven. Ze zijn er of ze zijn er niet. Vogels laten zich niet regisseren. 
Krijgt u ze niet op bezoek, dan kunt u het puttergeluk zelf opzoeken tijdens een win-
terse wandeling. Langs ruig begroeide uiterwaarden bijvoorbeeld, of in met els en 
berk gestoffeerde landschappen. Putters leiden in deze tijd van het jaar een noma-
disch bestaan. Ze zwerven in groepjes en vliegdansen in sierlijke golven van de ene 
rijke voedselplek naar de andere. Soms in gezelschap van kneuen of sijzen, twee an-
dere zaad etende vogels. En komen ze in uw kijker, in de tuin of in het veld, noteer 
dan in uw agenda: kleurrijke winterdag!  
 

Paula Huigen (overgenomen uit clubblad van K01—Katwijk) 
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Japanse meeuw 
 

De Japanse meeuw (Lonchura striata 
domestica) is in de 18de eeuw door 
Japanse vogelkwekers gekweekt uit 
Chinese voorouders, waarschijnlijk 
spitsstaartbronzemannetjes en ande-
re vogels uit het Lonchura-geslacht. 
De Japanse meeuw komt dus niet in 
de natuur voor. Het is een rustige en 
sterke vogel die inmiddels in veel 
kleurmutaties voorkomt en zodoende 
ook een gewaardeerde tentoonstel-
lingsvogel is. 
 
 

 

Grootte 
11-12 centimeter 
 

Geslachtsonderscheid 
Japanse meeuwen hebben geen uiterlijke geslachtskenmerken, maar het mannetje 
zingt als enige. De zang stelt overigens weinig voor. 
 

Sociale eigenschappen 
Japanse meeuwen kunnen prima met andere kleinere vogels in een gezelschapsvoli-
ère gehouden worden. Ze zijn erg bescheiden en kunnen zich laten verdringen door 
brutalere soorten zoals zebravinken of diamantvinken. Je kunt ook meerdere koppels 
Japanse meeuwen houden, alleen komt er dan weinig van broeden terecht omdat de 
vogels met zijn allen in één nestkast zullen kruipen. 
 

Huisvesting 
Japanse meeuwen zijn uitstekend te houden in een volière of kweekkooi voor kana-
ries. Zorg voor houten zitstokken die variëren in dikte, om te voorkomen dat hun na-
gels te lang worden en geknipt moeten worden. Biedt ze ook regelmatig een badje 
aan. In een buitenvolière is een onverwarmd maar tochtvrij nachthok voldoende. 
 

Voeding 
Japanse meeuwen eten hoofdzakelijk een zaadmengeling voor tropische vogels, aan-
gevuld met eivoer en groenvoer. Ze moeten altijd de beschikking over grit, maagkie-
zel en sepia hebben. Tevens eten ze graag wat kiemzaad in de broedperiode. 
 

Kweken 
Japanse meeuwen zijn gemakkelijk te kweken, het zijn zelfs zulke goede ouders dat 
ze vaak gebruikt worden om andere vogels, zoals Gouldamadines, groot te brengen. 
 

Japanse meeuwen geven de voorkeur aan een halfopen nestkastje van 12x12x12 
cm, het broedkoppel zal hierin een nest maken van het beschikbare nestmateriaal. 
Het popje legt 5 tot 7 eitjes en vanaf het 4de eitje zullen de pop en man afwisselend 
broeden, 's nachts zullen ze samen op het nest zitten. Na 14 dagen komen de eitjes 
uit en zullen de beide ouders de jongen voeren. Na 3 weken vliegen de jongen uit, 
maar ze zullen 's nachts nog wel samen met hun ouders op het nest slapen. Om te 
voorkomen dat de ouders direct weer met een nieuw nest beginnen doet u er verstan-
dig aan het nestje na een week weg te halen. Als de jongen helemaal zelfstandig eten  
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- meestal wanneer ze 5 weken oud zijn - kunnen ze van hun ouders gescheiden wor-
den. Na 3 maanden zijn de jongen al helemaal op kleur. Hoewel de jongen al veel 
eerder broedrijp zijn, kunt u het beste minimaal 9 maanden wachten voor u ze voor 
de kweek inzet. 
 

Houdt er bij het koppelen van Japanse meeuwen rekening mee dat u geen kuif x kuif 
selecteert omdat een deel van de jongen mogelijk niet levensvatbaar zal zijn. Kweek 
ook niet generaties lang wit x wit omdat deze vogels vaak zwakker zijn en vaker last 
van staar hebben. 
 

Bijzonderheden 
Japanse meeuwen worden meestal zo'n 5 tot 6 jaar oud, maar er zijn ook uitzonderin-
gen van 10 jaar oud bekend. 
 

Het is zelfs mogelijk om een nest te laten uitbroeden en grootbrengen door twee 

 

BELANGRIJKE DATA 2022 

 

 
- Donderdag 24 Februari a.s. 
 Jaarvergadering 
 
- Donderdag 24 maart a.s. 
 Ledenbijeenkomst 

Noteer 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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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 regelmatig mee ge-
kweekt. Is een geliefde vogel voor kooien en volières, past zich gemakkelijk. Daar de ge-
slachten dezelfde kleur hebben is het enige onderscheid het zachte en wat snorrende 
zang van het mannetje. Deze soort wordt ook verward met het Zilverbekje. Stuit en boven-
veren 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. 

 

Het loodbekje heeft een zacht karakter, hoewel 
zij net als het Zilverbekje in de broedtijd zeer 
fel kunnen zijn bij het verdedigen van het nest. 
Helaas zijn Loodbekjes 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 Zilverbekje 
geen moeilijkheden opleveren, hiermee kan 
gemakkelijk gebroed worden. Het nestmateri-
aal bestaat uit wat verdord gras. ook veertjes 
en draadjes worden gebruikt voor het afwerken 
van het nestje. De eitjes kunnen van wit tot 
licht gekleurd zijn met zelfs wat spikkels of 
streepjes erop. Het uitkomen der eitjes duurt 
ongeveer 11 dagen, het uitvliegen kan al bij 16 
dagen voorkomen, maar meestal is dit 18 da-
gen. Ook bij het grootbrengen van de jonge vo-
gels is levend voedsel belangrijk, maar bij ge-
brek aan bijv. meelwormen kan men ook vol-

staan 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 doorgewinterde vogelliefhebber te zijn om met deze vogels te broeden. Een 
beginnende liefhebber of mensen die alleen deze vogels in hun kamer willen hebben voor 
de gedragingen en om een stukje natuur, kunnen zonder veel moeite het broeden en 
grootbrengen 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 watervlooien, welke veelal door lief-
hebbers van tropische vissen aan hun vissen in het aquarium worden gevoerd. Deze le-
vende watervlooien moet men in een zeer laag bakje geven bijv. een deksel van een jam-
potje, daarin een klein beetje water, hooguit een centimeter, en daarin de watervlooien. 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 oudervo-
gels, maar vooral het mannetje, gaan zoeken naar ander voedsel, zoals deze levend voe-
ding voor de jongen. Bij alle vogels moet U er rekening mee houden dat ze in de broedtijd 
anders zijn dan voor of na deze tijd, ook wat de vechtpartijen 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 getale voorkomen en ook dichtbij elkaar broeden. 
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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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Australische Bergparkiet 
 

Verspreiding 
Zuidoost- en Zuidwest-Australië  
 

Grootte 
Ongeveer 37 tot 42 centimeter  
 

Kenmerken 
Mannetje: kop en nek olijfachtiggeel, 
lichaam heldergeel, rug olijfkleurig 
geelgroen, staart blauwzwart, snavel 
rood. Vrouwtje: meer groenachtig 
van tint dan het mannetje, vooral 
aan kop, hals en borst. Staart van 
boven donkergroen, van onder 
zwart, roze gezoomd behalve de 

twee middelveren. De jongen: Lijken zeer veel op de wijfjes. De eerste gele veren 
verschijnen bij de jonge mannetjes wanneer ze ongeveer zeven maanden oud zijn. 
Pas op de leeftijd van 15 tot 18 maanden zijn ze volkomen uitgekleurd.  
 

Ringmaat 
6,5 mm. of 7 mm.  
 

Broedblok 
Diameter 35 cm en 60 cm hoogte met een invlieggat van een doorsnee van 7 à 8 
cm .Mag groter zijn ook.  
 

Kweek 
Ongeveer 3 tot 6 eitjes en bebroedt ze gedurende ongeveer 21 dagen. Ze komt dan 
helemaal niet of erg weinig van het nest af; het mannetje voedert haar in die perio-
de. Als de jongen zijn uitgekomen, worden ze door allebei gevoerd. Tijdens deze pe-
riode kunt u de vogels naast hun normale voeding ook meerdere keren per dag wat 
eiervoer voorzetten, dat ze graag aan hun jongen voeren. De jongen vliegen uit op 
ongeveer 5 weken. De jongen zijn kweekrijp vanaf 2 jaar. 
  

Voedsel 
Een zaadmengsel voor grote parkieten. Graag lusten ze ook fruit en eivoer, gekiem-
de zaden en een kleine hoeveelheid insecten worden erg lekker gevonden. Uiter-
aard horen de vogels altijd naar behoefte maagkiezel en grit op te kunnen nemen. 
Af en toe een verse wilgentak of een onbespoten fruitboomtak doet hun knaagbe-
hoefte goed.  
 

Omgevingstemperatuur 
Bergparkieten zijn sterke vogels die in de winter geen verwarmd binnenverblijf nodig 
hebben. Een tocht-, vocht- en vorstvrij nachthok is echter wel noodzakelijk. 

Vergeet u uw contributie niet te betalen?, alvast bedankt! 
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Waarom hebben vogels veren? 
Ondanks het feit dat veren vaak de vogel een prachtig uiterlijk geven is hun voor-
naamste doel de vogel van een goede isolatie te voorzien. Daarnaast spelen veren 
een rol bij het vliegen. De sterke en lichte veren houden dicht bij de huid een laag 
lucht vast die door de lichaamstemperatuur wordt verwarmd. Deze isolatie is zo doel-
matig dat vogels, mits ze voldoende voedsel vinden, perioden van bittere koude kun-
nen overleven. Ook wij mensen maken van deze doelmatige isolatie van de veren ge-
bruik door bijvoorbeeld onder een donsbed te gaan slapen. 
 

Vleugelveer 
Een vleugelveer is op zich een wonder van constructie. Uit de stijve en toch buigza-
me schacht steken dunne vezels die baarden worden genoemd. Uit weerszijden van 
elke baard groeien de zogenaamde baardjes, die van haakjes zijn voorzien. Deze 
haakjes grijpen op hun beurt weer in elkaar. Dit vezelsysteem wordt de vlag ge-
noemd. Als een veer in de war raakt, hoeft de vogel slechts de veer door z'n bek te 
trekken en alles valt weer keurig op zijn plaats. 
 

Donsveren 
De baarden van donsveren zijn wollig. Dit komt omdat ze niet van haakjes zijn voor-
zien en dus ook niet in elkaar grijpen. Vogelnesten zijn veelal bekleed met donsveer-
tjes en de volwassen vogels van veel soorten hebben een warme onderlaag van dons 
welke dienst doet als isolatielaag. Donsveren hebben een korte schacht met een 
pluim van vele baarden. 
 

Het schoonhouden van de veren 
Het gladstrijken van de veren is nodig om ze in goede conditie te houden. Dit glad-
strijken van de veren begint de vogel door de snavel over een stuitklier onderaan de 
staart te wrijven. Iedere vogelliefhebber kan dit tafereel met grote regelmaat waarne-
men bij z'n eigen vogels. De stuitklier produceert een wasachtige stof. De vogel ver-
spreidt deze stof over een aantal veren door de snavel als spatel te gebruiken en er 
vervolgens al knabbelend de veren doorheen te halen. Door toepassing van deze 
methode maakt de vogel gekreukelde baarden weer recht, verwijdert hij vuil van de 
veren en zorgt hij ervoor dat de haakjes weer op hun plaats vallen. Vogels werken op 
deze wijze hun lichaam in etappes af en besteden speciale aandacht aan de slagpen-
nen. Duiven en reigers behoren tot de vogels die geen wasklieren hebben. In plaats 
daarvan, maken zij zich schoon en maken de veren waterafstotend met een fijn poe-
der dat wordt geproduceerd door speciale poederdonsveren. 
 

Hoeveel veren heeft een vogel? 
Een kleine vogel heeft meestal minder veren dan een grote. Het aantal veren van 
zangvogels varieert van 1.100 tot 4.600. Een kip heeft ongeveer 8.000 veren, de 
Amerikaanse zeearend daarentegen blijkt "slechts" ca. 7000 veren te hebben. Het 
dichtste verenkleed vinden we bij de watervogels. Dit komt omdat watervogels een 
goede isolatie nodig hebben. Een wilde eend heeft ca. 12.000 veren en een zwaan, 
schrik niet, 25.000 veren. Mijn petje af voor deze onderzoeker, die toch wel een enge-
len geduld moet hebben gehad om 25.000 veren te tellen.  Doorgaans hebben vogels 
in de zomer minder veren dan in de winter. Zo is bijvoorbeeld uit onderzoek komen 
vast te staan dat mussen in februari ca. 2.600 veren hebben en in oktober iets meer 
dan 1.500. Ondanks dat veren erg licht zijn, vormen ze een verrassend groot deel 
van het lichaamsgewicht van de vogel. Zo bleek een Amerikaanse zeearend met een 
gewicht van 4 kg. ruim een kilo aan veren te hebben, wat meer dan tweemaal het ge-
wicht is van de beenderen.  
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ATTENTIE! ATTENTIE! 
 

Een vriendelijk doch dringend verzoek van het bestuur. 
Wilt u a.u.b. bij het invullen van alle formulieren duidelijk schrijven. Het komt 
vaak voor dat wij de door u ingeleverde formulieren niet altijd even duidelijk 
kunnen lezen. Hierdoor kunnen er foutieve bestellingen geplaatst worden, te 
denken valt aan uw ringenformulier. 
 

Tevens vragen wij u bij een betaling altijd uw kweeknummer te vermelden. 
Of het nu om uw contributie, ringen of andere betalingen gaat, het is voor de 
penningmeester wel erg handig als u uw kweeknummer vermeld. 
 

Alvast bedankt! 
 

 

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 te weten Tjerd Kamp-
huis, Simon Kooijman en Fred Beekman. 
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 2022. 
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VRIENDELIJK VERZOEK 
Het jaar 2022 is al weer gestart. Wilt u zo vriendelijk zijn om, als u dit 
nog niet heeft gedaan, uw contributie voor 2022 over te maken naar onze 
penningmeester met vermelding van uw kweeknummer. 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 24 februari 2022 zal er een Algemene Jaarvergadering ge-
houden 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 hebben zich schriftelijk op kunnen 
geven t/m 10 januari 2022 bij onze secretaris. Er is niets binnen gekomen. 
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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 



 

Februari 2022                                                       24 

Verkrijgbaar bij: 
W.L. Plaizier 
Diervoeders 
Lindeweg 14C 
2995 XK Heerjansdam 

http://rendering/47584
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Jaarplanning 2022 
H79 - V.V. De Nachtegaal Heerjansdam 

 

LEDENBIJEENKOMSTEN 
Donderdag  27 januari 2022  Jaarvergadering  (gecanceld)   
Donderdag  24 februari 2022  Jaarvergadering  (besloten) 
Donderdag  24 maart 2022   Ledenbijeenkomst Spreker:  
Donderdag  28 april 2022   Ledenbijeenkomst Spreker:  
Donderdag  19 mei 2022   Ledenbijeenkomst Filmavond 
Donderdag  29 september 2022  Ledenbijeenkomst Nabespreking Clubuitje en  
        TT-bespreking 
Donderdag  24 november 2022  Ledenbijeenkomst Nabespreking Regionale  
        Babyshow en Bijzondere Tentoonstelling / WVTTK 
 

Bij LR & PC De Develruiters aan de Molenwei 3 te Heerjansdam. 
Zaal open vanaf 19:00 uur, aanvang 19:30 uur 
 

Clubuitje 
Zaterdag    28 mei 2022   Verenigingsuitje Dierenrijk Nuenen 
 

Regionale Babyshow 2022 
Zaterdag    10 september 2022  Regionale Babyshow  
Bij LR & PC De Develruiters aan de Molenwei 3 te Heerjansdam. Vogels inbrengen van 8:30 
tot 9:30 uur, aanvang beoordelingen door keurmeesters om 10:00 tot 15:00 uur. 
 

Jeugddistrictsdag Zuid-Holland 2022 (onder voorbehoud) 
Zaterdag   8 oktober 2022   Jeugddistrictsdag Zuid-Holland 2022  
Bij LR & PC De Develruiters aan de Molenwei 3 te Heerjansdam. Vogels inbrengen van 8:30 
tot 9:30 uur, aanvang beoordelingen door keurmeesters om 10:00. 
 

Bijzondere Tentoonstelling 2022 van 26 t/m 29 oktober 2022  
Het programma ziet er als volgt uit: 
Dinsdag:   11 oktober 2022:  Sluiting inschrijving TT-vogels tot 19.00 uur. 
Woensdag:  26 oktober 2022:  Opbouwen en vogels inbrengen vanaf 14.00 uur  
       tot 21.00 uur. 
Donderdag: 27 oktober 2022:  Aanvang keuring 09.00 uur.  
Vrijdag:   28 oktober 2022:  Opening TT 19:30 uur, TT-zaal geopend van 20:00  
       tot 22:00 uur. 
Zaterdag:  29 oktober 2022:  TT-zaal open van 10.00 uur tot 16.00 uur. 
Zaterdag:  29 oktober 2022:  Prijsuitreiking om 15.30 uur. 
Bij LR & PC De Develruiters aan de Molenwei 3 te Heerjansdam 
 

Vanaf augustus vindt u de inschrijfformulieren voor de Bijzondere tentoonstelling op de web-
site: www.denachtegaalhjd.nl 
 

Alles onder voorbehoud 
Kijk voor het laatste nieuws op onze website, Whatsapp-groep en facebook 
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 UITNODIGING 
Onder voorbehoud, let op de website, 
Facebook en/of de Whatsapp-groep  

  

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de ledenvergadering 
(uitgestelde jaarvergadering), die gehouden zal worden op donderdag 

24 februari 2022 om 19.30 uur (zaal open om 19.00 uur) in het clubge-
bouw van de Develruiters aan de Molenwei 3 te Heerjansdam. 
  

AGENDA 

  

1. Opening 
2. Notulen vorige vergadering  
3. Ingekomen stukken 
4. Mededelingen 
5. Ledenbestand 
6. Jaarverslag 2021, Secretaris 
7. Jaarverslag 2021, Ringencommissaris 
8. Jaarverslag 2021, Penningmeester  
9. Verslag Kascontrolecommissie 2021 
10. Benoeming Kascontrolecommissie 2022 
11. Bestuursverkiezing 
12. Huldiging Jubilaris 
13. Rondvraag 
14. Wat verder ter tafel komt, plus een hapje en een drankje 
15. Sluiting 

Jij komt toch ook? 

 

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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