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VOGELVERENIGING 

 "DE NACHTEGAAL" 

   

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

  
 

Beschermvrouwe Mevr. E.A. Kruithof-van Oorschot 
 
 

 BESTUUR 
   

VOORZITTER 
 Lex Kaptein 

Palissanderhout 64 
2994 HK Barendrecht 

Tel.: 06-12616179 
  
  
      SECRETARIS               PENNINGMEESTER 
      Walter Rötgers               Teun v/d Waal 
      Padova 2                Kerkachterweg 29 
      2921 BH Krimpen a/d IJssel            3171 GC Poortugaal 
      Tel: 0180-551526              Tel.: 010-5018802 
 
 
  
      RINGEN-COMMISSARIS            MATERIALEN-COMMISSARIS 
      Martin Versteeg               Raymond Sluiter 
      Abelenhof 49                Griegplantsoen 19 
      3355 PJ  Papendrecht             2992 EH  Barendrecht 
      Tel.: 078-6427221              Tel.: 0180-654039 
      Tel.: 06-14610750 
 
  
   REKENINGNUMMER    E-MAIL ADRES 
    Iban: NL11 INGB 0002252550  info@denachtegaalhjd.nl 
     Penningm. v.v."De Nachtegaal" 
      p/a Kerkachterweg 29  
     3171 GC Poortugaal 
 
        
       
 
        MEER INFORMATIE OP: WWW.DENACHTEGAALHJD.NL 
      *lidmaatschap opzeggen? Doe dit voor 1/12 bij de secretaris! 
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Notulen ledenvergadering 
van donderdag 29 maart 2018 

 

 Tijdens de ledenvergadering waren er 24 leden aanwezig incl. bestuur. 
1. Opening 
De voorzitter opende de vergadering en heette iedereen hartelijk 
welkom. Walter komt iets later, daardoor wordt de notulen door Nelly 
gemaakt. Lou Megens de spreker van deze avond was onderweg. 

 De voorzitter was verheugd dat Kees v/d Mark weer op de vergadering 
aanwezig was. Lex is zelf 3 weken geleden geopereerd aan zijn rechter-
heup, loopt nu nog met krukken maar het gaat de goede kant op. 
 
2. Notulen vorige vergadering 

  Op de notulen van 22 februari 2018 waren geen op- of aanmerkingen en 
worden hierbij geaccordeerd. 
 
3. Ingekomen stukken 
Voorlichtingsbulletin van de NBvV.  

 Hierin stond iets over de Mondial 2019 vermeldt die gehouden gaat wor-
den in de IJsselhallen in Zwolle.  

 Alle vogels worden in kartonnen kooien geplaatst. Er worden nog helpers 
gezocht om deze kooien te vouwen. 
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).  

 Per 25 mei 2018 geldt deze nieuwe regeling. Ook wij als v.v. De Nachte-
gaal krijgen hiermee te maken. Het bestuur moet zich hierin nog verder 
gaan verdiepen. De vereniging slaat alleen uw NAW gegevens op. Zoals 
naam, adres, woonplaats, telefoonnr. en uw mail adres. Er worden door 
ons geen telefoonnummers meer aan andere door gegeven. 
- Infoblad District Zuid-Holland. 

Op woensdag 25 april 2018 is er een Distritsvergadering hier zullen en-
kele bestuursleden naar toe gaan. De volgende punten komen aan de 
orde: 
* De volgende leden van het District bestuur zijn af tredend en herkies-

baar. Bas van Driel Rayon 2 en Cees Diepstraten Rayon 6. 
* De volgende leden van het hoofdbestuur treden af Penningmeester  

Dirk Verburg, herkiesbaar,  Lid Sjoerd Munninksma, herkiesbaar 
 

Stemming over het voorstel van Rayon 5. 
Bij calamiteiten van bijvoorbeeld de vogelgriep, staat het district Zuid-
Holland borg tot een bedrag van duizend Euro. Hierdoor wordt het wel-
licht voor een afdeling gemakkelijker om het aan te durven een Dis-
trictstentoonstelling Zuid-Holland te gaan organiseren. 
Wij hebben een brief ontvangen van het District bestuur Zuid-Holland. 
Dit betreft een voorstel voor het oprichten van “stichting District ten-
toonstelling Zuid-Holland” waar de organisatie van Districtstentoonstel-
lingen worden ondergebracht. Op 25 april as. zal hierover gestemd wor-
den. Binnen v.v. De Nachtegaal zijn wij het er mee eens dat er een stich-
ting wordt opgericht- en ook geven wij toestemming om eenmalig het 
bedrag van €50,00 te voldoen.  
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Mocht het District bestuur genoodzaakt zijn de stichting weer te ontbin-
den dan ontvangt de vereniging in principe hun geld weer terug. 
* Jaarverslag NBvV binnen. 
* Dirk Verburg vervangt tijdelijk Onno Bijlsma. 
* De NVWA heeft een inval gedaan tijdens de vogelbeurs van Zwolle. 
• Voor de cursus Surveillant hebben zich 5 leden hiervoor aangemeld. 

4. Mededelingen 
Op woensdag 28 maart jl. zijn Teun en Lex naar de Dorpsraad vergade-
ring van Heerjansdam geweest. Het was een leerzame avond. Er is een 
nieuwe dorpsraad gekozen. 
Bij Onze Vogels zat een Lidmaatschapskaart die ieder jaar opnieuw 
wordt verstuurd. Hiermee kunt u aantonen lid te zijn van v.v. De Nach-
tegaal en van de N.B.v.V. 
Bijzondere TT 2018: het bestuur is druk bezig met de voorbereidingen. 
De Bijzondere TT 2018 zal van 23 t/m 27 oktober 2018 gehouden wor-
den in de vergaderzaal van sporthal Den Dam.  
Babyshow 2018: deze is op 22 september 2018 en wordt traditiege-
trouw bij W.L. Plaizier gehouden. 
Clubuitje2018: Dierenpark Best-Zoo in Best. Bij aankomst is er koffie 
met gebak daarna krijgen wij een rondleiding van ongeveer anderhalf 
uur. Na deze rondleiding is het voor iedereen vrij wandelen in het park 
en/of op eigen gelegenheid een hapje te gaan eten. Kosten: € 12,50 pp 
en wij gaan met eigen vervoer. 
 
5. Ledenbestand  
Niets gewijzigd ten opzichte van de vorige vergadering 
 
6. Rondvraag 
Gijs Vermeer: is het mogelijk dat de agenda van de vergadering apart 
van het clubblad verzonden kan worden van door middel van een PDF- 
bestand? 
Antwoord: Lex geeft aan dat dit geen probleem is. 
 
Wil kok: Cees Pol oude voorzitter van v.v. Witroka is overleden. 
Er wordt een moment stilte gehouden. 
 
7. Pauze 
Na een korte pauze gaf Lex het woord aan Lou Megens die een schitte-
rende en leerzame lezing hield over de Koekoek. 
 
8. Sluiting 
Omstreeks 22.10 uur bedankte de voorzitter Lou Megens- en wenste 

iedereen welthuis. Volgende maand hebben wij Johhny Wierda 
(parkieten) uitgenodigd. 
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Met v.v. De Nachtegaal naar  

Dierenpark Best-Zoo in Best 
Zoals al eerder aangekondigd tijdens de ledenbijeenkomst van Januari, 
staat er een clubuitje naar Dierenpark Best-Zoo in Best op het  
programma.  
Dit clubuitje zal plaatsvinden op zaterdag 2 juni a.s. 
Vertrek vanaf de Sporthal Den Dam (Sportlaan 8, Heerjansdam) om  
ongeveer 8:30 uur. Aankomst in Best om ongeveer 10.00 uur. 
Koffie en gebak staat dan voor uw klaar, daarna krijgen wij een rond-
leiding van ongeveer anderhalf uur. Na deze rondleiding is het voor ie-
dereen vrij wandelen in het park en/of op eigen gelegenheid  een hap-
je te gaan eten. Vertrek uit het park wordt ter plaatsen afgesproken. 
 
 

Kosten: € 12,50 pp 
 
 

Wij hopen op een grote opkomst! U kunt zich opgeven bij onze secre-
taris, Walter Rötgers. 
 
 
 
 

Alvast een voorproefje? Kijk op www.bestzoo.nl 
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Woudaap 

Woudapen zijn kleine moerasvogels die leven van visjes, amfibieën en 
insecten. Ze broeden in dichte rietkragen en ruigtes met wilgen en bie-
zen, en zijn daarin moeilijk waar te nemen. Woudapen leiden een zeer 
verborgen leven. Een ontmoeting met een woudaap is een zeldzame 
aangelegenheid. In vlucht is met name een mannetje woudaap opval-
lend: ee zwarte rug en vleugels met blonde lichtgele dekveren zijn zeer 
karakteristiek en verwarring met een andere soort dan ook vrijwel uitge-
sloten. 

Herkenning: 

Zeer kleine reiger die erg verborgen 
leeft. In het voorjaar is met enig geduld 
de 'zang' te horen. Klautert door het 
riet en kruipt bij onraad terug het riet 
in. Vliegt met snelle, rukkende vleugel-
slagen. Adult mannetje in voorjaar bont 
gekleurd met zwarte kruin, rug en slag-
pennen, blonde dekveren die grote 
vleugelvlek vormen in zit, oranje borst 
met brede lichtgele strepen en grijze 
oorstreek en zijhals. Felrode snavel in 
baltskleed. Vrouwtje zelfde patroon, 
maar egalere bruine kleuren en zwarte 
veren met dunne lichte randen. Jonge 
vogels bruin gestreept met lichtbruine 
vleugels, zwarte kruin en geelbruine 
snavel. 

Geluid: 

Baltsroep een vérdragend, bedompt “wróh”, lijkt op het blaffen van een 
grote hond in de verte. 

Broeden: 

Nestelt van mei - juli, doorgaans alleen maar soms bij elkaar in de buurt 
(30 - 100 m afstand) in geschikt habitat. Nest met 2 - 9 eieren wordt 
gebouwd in rietachtige vegetatie. Jongen worden na 16 - 21 dagen ge-
boren en zijn na 25 - 30 dagen vliegvlug. 

Leefgebied: 

Woudapen leven in dichte riet-, lissen- en lisdoddevegetaties, die de 
overgang vormen van min of meer open water naar verlandingsmoeras. 
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Voedsel: 

Bestaat in Nederland voornamelijk uit waterinsecten (kevers, wantsen, 
libellenlarven), maar eet ook kikkers, salamanders, spinnen, wormen en 
kleine vissen. 

Vogeltrek: 

Trekt naar zuidelijke helft van Afrika, ter-
wijl sommige populaties in  

Noord-Afrika en het Midden-Oosten zeer 
weinig trekken. Vliegt normaliter 's 
nachts, in groepen tot 150 vogels, maar 
ook enkele keren massale trek waargeno-
men in Noord-Sinaï van 1000-en vogels. 
Vliegt Arabië en de Sahara over in een 
breed front. Terugtrek begint in maart en 
komt aan in Nederland eind april - begin 
mei. 

Bescherming: 

De woudaap staat op de Rode 
Lijst van Nederlandse broedvo-
gels als 'ernsitig bedreigd'. De 
afname van de woudaap heeft 
onder andere te maken met 
verdwijnen en door recreatie en 
watervervuiling ongeschikt ra-
ken van het broedbiotoop. Toch 
is dit niet de belangrijkste re-
den; die is gelegen in lange pe-
riodes van droogte in de Sahara 
en Oost-Afrika. Mocht de situa-
tie in Afrika verbeteren, dan zal 
voldoende geschikt broedbio-

toop in onze streken aanwezig moeten zijn. De aantallen woudapen fluc-
tueren met de hoeveelheid neerslag in het overwinterings- en broedge-
bied. Eutrofiëring, tegennatuurlijk peilverloop en gebrek aan dynamiek 
zorgen voor onvoldoende ontwikkeling van jonge verlandingsvegetaties in 
moerassen en verandering in voedselaanbod. 

Rode Lijsten bevatten soorten die bedreigd worden of kwetsbaar zijn. Ro-
de Lijsten hebben geen officiële juridische status, maar hebben in de 
praktijk wel een belangrijke signaleringfunctie. Voor deze soorten geldt 
een hogere prioriteit bij het nemen van actieve beschermingsmaatrege-
len, bijvoorbeeld door hun leefgebieden te verbeteren. 
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AMC zet buizerd in om agressieve meeuwen  
weg te jagen  

 

Het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam zet een buizerd 
in om agressieve meeuwen te verjagen. De roofvogel moet personeel 
beschermen dat werkzaamheden uitvoert aan het gebouw.  

Voorheen waren de meeuwen schaars 
rond het academische ziekenhuis, 
maar tegenwoordig nestelen de vis-
vangers zich in hoge mate op de da-
ken van het gebouw, meldt het AMC. 

Begin april start het broedseizoen bij 
de meeuwen en komen er veel kui-
kens uit het ei. Dat is niet zonder risi-
co; veel medewerkers van het academische ziekenhuis moesten vorig 
jaar meeuwen van zich af slaan. “Een van de glazenwassers is zelfs in 
zijn rug geprikt”, zegt medewerkers Kwaliteitszorg Annemiek Soer. "Dat 
risico willen we niet meer lopen." 

Om het enigszins diervriendelijk aan te pakken besloot het ziekenhuis 
om de nesten met eieren niet weg te halen. Dat is tegen de wet. Ook 
"meeuwenbestendige kleding" was geen optie.  
 

Huurling: 

Volgens het academische ziekenhuis zullen meeuwen niet nestelen in 
een omgeving met buizerds, omdat roofvogels de babymeeuwtjes graag 
op het menu zetten. De oplossing ligt dus voor de hand: een roofvogel 
inhuren. "Dit doen ze bij Schiphol ook", aldus het AMC. 

De vogel gaat nog tot juni meeuwen verjagen. Het beest staat onder 
toezicht van een valkenier en vliegt tijdens het jagen vrij rond. Eerder 
vermeldde het ziekenhuis per abuis dat het dier aan een ketting zou zit-
ten. 
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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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DRINGEND VERZOEK 
Willen de leden die hun contributie voor 2018 nog niet betaald hebben dit 
zo snel mogelijk doen?  De penningmeester heeft het eerste half jaar al af 
moeten dragen aan de Nederlandse Bond van vogelliefhebbers. (N.B.v.V) 
  

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

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

 WIJ REKENEN OP UW MEDEWERKING. 
  

 

Merels worden in stad ouder dan in bos  
 
Merels leven langer in de stad dan in het bos, maar zijn wel min-
der gezond. Dat valt op te maken uit onderzoek in vijf Europese 
steden, gedaan door biologen van de universiteit van Groningen.  

 
Ze deden onderzoek in Granada, Sevilla, Madrid, Dijon en Turku en kwa-
men tot de conclusie dat de stadsmerels sneller verouderen, maar dat er 
toch relatief meer oude vogels in de stad zitten dan in het bos. 

''Dit wijst erop dat de sterfte in de steden lager is, dus dat de voordelen 
van het stadsleven opwegen tegen de nadelen voor de gezondheid. Waar-
om dit zo is, is nog niet duidelijk. Wat er mogelijk aan bijdraagt is dat er 
in de steden minder roofdieren zijn die merels belagen en dat er meer 
voedsel is", aldus de wetenschappers. 

Ze zagen het verschil in gezondheid aan de telomeren, de stukjes DNA die 
de uiteinden van chromosomen beschermen ''als de plastic kapjes van 
schoenveters". 
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BELANGRIJKE DATA 2018 

  

- Donderdag 26 april 2018 
   Ledenbijeenkomst 
 

- Donderdag 31 mei 2018 
   Ledenbijeenkomst 
 

- Zaterdag 2 juni 2018 
     Clubuitje naar Best Zoo 

 

Noteer deze ledenbijeenkomsten  
alvast in uw agenda! 

 
127 miljoen jaar oud kuiken gevonden 

In Spanje is een fossiel van een kuikentje van 127 miljoen jaar geleden 
gevonden. Het vogeltje was maar vijf centimeter groot en moet ongeveer 
tien gram hebben gewogen toen het nog leefde. Het kuikentje was piep-
jong en net uit het ei toen het doodging; zijn botten waren nog zwak en 
het kon nog niet vliegen. 

De vondst geeft het onderzoekteam van dr Fabien Knoll van de Universi-
teit van Manchester de kans om meer te weten te komen over de ontwik-
keling van jonge kuikens. Aan de botten kan je bijvoorbeeld zien of een 
kuiken eerst nog verzorgd moest worden door hun ouders of dat ze met-
een konden uitvliegen en voor zichzelf zorgen. 

Evolutie van vogels 
De vondst kan wetenschappers iets 
leren over de evolutie van vogels. 
“Het is bijzonder om te zien dat veel 
eigenschappen van vogels nu, meer 
dan 100 miljoen jaar geleden al ont-
wikkeld waren”, zei onderzoeker en 
co-auteur Luis Chiappe van het Muse-
um voor Natuurgeschiedenis in Los 
Angeles. 

Het kuikentje behoort tot een uitge-
storven groep vogels, de Enantiorni-
thes. De naam betekent ‘omgekeerde 
vogels’ in het Grieks. Die hadden 
klauwen aan hun vleugels en tanden 
in hun snavels, maar verder leken ze vrij veel op vogels van nu. 
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Info: Lex Kaptein >>> info@denachtegaalhjd.nl 
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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 ringencommissa-
ris het verschuldigde bedrag binnen heeft. Dit kan per overschrij-
ving of contant bij het inleveren van het formulier. 

 
 

bestelperiode uitlevering na: 

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

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

 

Het telefoonnr. of E-mailadres van onze ringencommissaris,  
Martin Versteeg is: 06-14610570 of martin.versteeg@upcmail.nl 
Als u via de mail besteld krijgt u altijd een bevestiging terug. 
Let op!; De ringen voor de beschermde vogels kunnen niet per mail be-
steld worden. Het originele formulier, compleet ingevuld, moet ingeleverd 
worden. 
 
 

SPECIALE REGELS VOOR BESCHERMDE VOGELS 
 

In ons land gelden er voor beschermde vogels speciale regels voor de rin-
gen. De basis van die regels vindt zijn oorsprong in Europese wetgeving. 
Alle vogels die in de Europese Unie in het wild voorkomen, zijn in het ka-
der van de Flora- en Faunawet beschermd. In deze wetgeving is geregeld 
dat gekweekte vogels gehouden mogen worden, mits zij een pootring 
hebben die is afgegeven door een erkende vogelbond. Dit geldt voor in-
heems beschermde vogels en uitheems beschermde vogels (CITES bijla-
ge A, een overeenkomst over de internationale handel in bedreigde in het 
wild levende dier- en plantensoorten). 
 

Op onze website is onder het kopje Ringen een verkorte uitleg te down-
loaden waar u als kweker zich aan moet houden. 
 

Zeker de moeite waard om deze uitleg eens zorgvuldig te lezen. Heeft u 
nog vragen kunt u deze altijd vragen aan onze ringencommissaris,  
Martin Versteeg. 

 

 

LET OP!! Er worden alleen compleet  

ingevulde formulieren in behandeling genomen. 
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TT shows in de omgeving …… 
 
Vorig jaar deden er een drietal leden mee met de Bijzondere TT in 
Dirksland. Wij hebben daar leuk gespeeld in 2017. We konden 16 maart  
jl. de prijzen ophalen. Simon Kooiman is met een roodsnavelspitststaart 
amadine kampioen geworden met 93 punten, Danielle Entjes scoorde 
ook leuk voor het eerst deed ze mee met een EK grasparkiet met 89 
punten die was pas 4 maanden oud en Martin Versteeg werd kampioen 
met een roodkop papegaai amadine met 92 punten Wij zijn met ons 
drieën naar Dirksland gegaan. Hieronder staan de foto’s. Als jullie zelf 
met een show mee doen in de buurt of zoals wij gaan hebben. Geef dit 
dan door aan ons dan zetten wij dat in januari in het clubblad. 
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 UITNODIGING 

  

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de ledenbijeenkomst, die 
gehouden zal worden op donderdag  26 april a.s. om 19.30 uur (zaal 
open om 19.00 uur) in de vergaderzaal van Sporthal “Den Dam” aan de 
Sportlaan 8 te Heerjansdam. 

  

AGENDA 

  

1. Opening 
2. Notulen vorige vergadering 
3. Ingekomen stukken 
4. Mededelingen 
5. Ledenbestand 
6. Rondvraag 
7. Lezing  van Johnny Wierda  over  parkieten 
8. Pauze 
9. Vervolg lezing 
10. Sluiting 
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