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VOGELVERENIGING
"DE NACHTEGAAL"
Aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers
Opgericht: 7 april 1964
BESTUUR
VOORZITTER
Lex Kaptein
Palissanderhout 64
2994 HK Barendrecht
Tel.: 06-12616179

SECRETARIS
Walter Rötgers
Padova 2
2921 BH Krimpen a/d IJssel
Tel: 0180-551526

PENNINGMEESTER
Lex Kaptein
Palissanderhout 64
2994 HK Barendrecht
Tel.: 06-12616179

RINGEN-COMMISSARIS
Martin Versteeg
Abelenhof 49
3355 PJ Papendrecht
Tel.: 078-6427221
Tel.: 06-14610750

MATERIALEN-COMMISSARIS
Raymond Sluiter
Griegplantsoen 19
2992 EH Barendrecht
Tel.: 0180-654039

ALGEMEEN BESTUURSLID
Teun v/d Waal
Kerkachterweg 29
3171 GC Poortugaal
Tel.: 010-5018802

REKENINGNUMMER
Iban: NL11 INGB 0002252550
Penningm. v.v."De Nachtegaal"
p/a Palissanderhout 64
29941 HK Barendrecht

E-MAIL ADRES
info@denachtegaalhjd.nl

MEER INFORMATIE OP: WWW.DENACHTEGAALHJD.NL
*lidmaatschap opzeggen? Doe dit voor 1/12 bij de secretaris!
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Notulen van donderdag 28 januari 2016
Tijdens de algemene jaarvergadering waren er 24 leden aanwezig.
1. Opening
De voorzitter opende de jaarvergadering en heette iedereen hartelijk welkom en wenste iedereen gelukkig nieuwjaar en veel gezondheid.
De leden Cees van de Mark en Jaap den Hollander waren absent.
Ook hadden wij weer twee nieuwe leden in ons midden de heer
Denny Maasland kweekt. O.a. Agapornide vogels en de heer Cees
van Wingerden kweekt .o.a. nachtegaal, wielewaal.
2. Notulen vorige vergadering
Er zijn geen op- of aanmerkingen.
3. Ingekomen stukken
E-mail ontvangen van de heer Gerard Verhaegen namens alle keermeesters hartelijk bedankt voor de gast vrijheid tijdens de keurdag.
4. Mededelingen
Eind van het jaar brengen enkele bestuursleden een bezoek aan
mevrouw Kruidhof.
Een bloemstuk en een kalender van de NBVV mag er niet ontbreken.
5. Ledenbestand
Totaal 51 leden waarvan 1 jeugd en 3 gastleden.
6. Jaarverslag secretaris
Het jaar verslag in een noten dop voorgelezen.
7. Jaarverslag Penningmeester
Het financieel jaarverslag 2015 is ook dit jaar weer met ruim 1000
euro toegenomen.
8. Verslag kascontrole commissie
De commissie bestond uit Fred Beekman, Jaap Zuydeweg en Jolan
da Wendrich.
Jolanda sprak namens de leden we hebben alles nauwkeurig nagekeken en geen verschillen kunnen ontdekken alles zag er prima uit.
9. Benoeming kascontrole commissie 2016
Dat zijn de leden Jolanda Wendrich, Fred Beekman en Simon Kooi
man.
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Tjerd neemt afscheid als penningmeester
Op onze algemene jaarvergadering, van 28 januari jl, hebben wij afscheid
genomen van Tjerd Kamphuis als penningmeester van v.v. De Nachtegaal.

Tjerd heeft deze functie 5 jaren met veel plezier en kundigheid gedaan,
maar het werd tijd voor een andere uitdaging.
Wij, en niet alleen het bestuur, willen Tjerd dan ook hartelijk danken voor
al het werk wat hij voor de vereniging gedaan heeft. En wij hopen dat wij
nog regelmatig een beroep op hem kunnen doen als het gaat om
Pr-materiaal maken enz. Tjerd gaf gelukkig aan dat hij dit graag voor de
verenging blijft doen.
Als dank voor het vele werk heeft, uit handen van de voorzitter, Tjerd een
cadeaubon ontvangen. En Raymond Sluiter overhandigde hem nog een
prachtige boeket bloemen.
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Vervolg Notulen
10. Bestuursverkiezing 2016
Dit jaar zijn de Secretaris en de Materiaalcommissaris aftredend
en herkiesbaar.
En zijn weer door de aanwezige leden herkozen.
Wel hebben we afscheid genomen van onze Penningmeester. Hij
kreeg van onze Voorzitter een bos bloemen en een cadeau bon en
werd bedankt voor al zijn in zet.
We hebben namelijk ook weer een nieuwe algemeen bestuurslid erbij
en dat is Teun van der Waal.
11. voorstellen bestuur
Het bestuur is nog steeds op zoek naar een nieuwe locatie voor onze
tentoonstelling in oktober 2016.
En we zijn opzoek naar nieuwe stellingen voor de tentoonstelling de
oude voldoen niet meer aan de hedendaagse eisen.
Zijn er nog leden die een kwekers advertentie willen plaatsen in het
clubblad kunnen zich melden bij Martin de ringencommissaris.
We hebben op zaterdag 28 mei dit jaar weer een clubuitje waar heen
is nog niet bekent.
Bij Wouter Plaizier hebben we op 24 september een babyshow.
12.Rondvraag
Wil Kok had voor het bestuur een idee voor het clubuitje en dat is
Jagrie Bird, dat ligt onder Groningen.
13. Pauze
Na de pauze hebben we ieder jaar een presentatie van Nelly en
Teun.
Een terugblik van de afgelopen District tentoonstelling.
Ik kan wel zeggen namens alle aanwezige leden dat het er weer
zeer professioneel en vakkundig in elkaar is gezet.
Na deze boeiende jaarvergadering wenste de voorzitter de aanwezi
ge welthuis en hopelijk tot in februari.

Ringen van derden
Er zijn diverse leveranciers/producenten die vogelringen aanbieden.
Ook in aluminium uitvoering en in de voorgeschreven COM-kleuren. Wij
wijzen er met klem op dat deze ringen geen enkele officiële status hebben en alleen bruikbaar zijn voor uw eigen administratie. Ze zijn niet
dus niet toegestaan voor tentoonstellingen e.d. Bij gebruik t.b.v. vogels
van beschermde (inheemse) soorten kunt u zelfs lelijk in de problemen
komen. Deze ringen mogen namelijk alleen door erkende organisaties
(waaronder de NBvV) geleverd worden!
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Wielewaal
Kenmerken

Het mannetje is een heldergeel gekleurde vogel met overwegend zwarte
vleugels en staart. Het wijfje is eerder groengelig met donkere vleugels.
De wielewaal wordt maximaal 25 cm groot. De vogel is, hoewel hij er opvallend uitziet, moeilijk te vinden omdat hij nogal schuw is en bij voorkeur
in boomtoppen verblijft. Aan het begin van de broedtijd is de vogel wel
vaak te horen. Zijn gezang klinkt als gejodel, een helder oh-fluuo-fih-fioe.
[2]
Zowel zijn wetenschappelijke naam als de Nederlandse naam zijn klanknabootsingen van dit geluid.
Voortplanting
Het legsel bestaat meestal uit twee tot vijf witte tot roomkleurige eieren
met paarsgrijze ondervlekken en zwartbruine vlekken.
Status in Nederland en Vlaanderen
Vóór 1950 was de wielewaal een vrij algemene bosvogel. Tussen de jaren 1960
en 2000 waren de aantallen wisselvallig.
De watersnood in Zeeland en het rooien
van hoogstamboomgaarden hadden een
negatief effect, maar de herbebossing op
de Zeeuwse eilanden en in Flevoland
hadden weer een positief effect. Eind jaren 1980 schatte men het aantal op circa 8500 broedvogels. Volgens SOVON
daalde het broedvogelbestand in de periode 1990-2007. Rond 2007 broedden er nog ongeveer 4500 paar in Nederland. De wielewaal is in 2004 als kwetsbaar op de Nederlandse rode
lijst gezet. De soort staat ook op de Vlaamse rode lijst en is daar bedreigd.
Volgens het INBO waren er rond 2001 nog circa 1250 broedparen. De wielewaal staat als niet bedreigd op de internationale rode lijst van de IUCN.
Verspreiding en leefgebied
In het broedseizoen (mei tot juli) komt de wielewaal in Europa, NoordAfrika en tot diep in westelijk Azië voor. Het is een uitgesproken zomervogel en trekvogel die in Afrika overwintert (zie kaartje). De wielewaal is een
schaarse broedvogel die leeft in parken en loofbossen zoals populieren- en
eikenbos. Voorts vertoeft hij graag in riviergebieden
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Dringend verzoek
Willen de leden die hun contributie 2016 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.
REKENINGNUMMER
Iban: NL11 INGB 0002252550
Penningmeester v.v."De Nachtegaal"
Palissanderhout 64
2994 HK Barendrecht
Senioren
Jeugd
Gastleden

€ 32.00 p/j
€ 16.00 p/j
€ 20.00 p/j

WIJ REKENEN OP
UW MEDEWERKING.
KWEEKERVARINGEN
Als u tijdens uw kweekperiode iets bijzonders, leuks of geks meemaakt, of
meegemaakt heeft, 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 of via de E-mail inleveren.
STUUR U VERHAAL OP NAAR:
Martin Versteeg
Abelenhof 49
3355 PJ Papendrecht
E-MAIL:
info@denachtegaalhjd.nl
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De Tamboerijnduif.
Als liefhebber van kleine tropische duifjes kwam ik enige tientallen jaren
geleden in het bezit van een koppel tamboerijn duifjes.
De doffer heeft een spierwitte buik en keel-voorhoofd en oogstreep,de
rug is donkerbruin met wat zwarte vlekken.
De duif heeft een meer grijs-witte buik en keel,zodat doffer en duif goed
te onderscheiden zijn.
Geheel winterhard zijn ze niet zodat ik ze in een vluchtje met vorstvrij
nachthok plaatste.
Ze waren na een paar weken in prima conditie echter van broeden kwam
dat jaar niets terecht.
Ik wist niet of het een wildvang koppel was of hier gekweekt en ook dat
deze duiven niet zo makkelijk broeden.
Ook het jaar erop werd niet gebroed ondanks het feit dat ik op alle mogelijke en onmogelijke plaatsen nestkasten en nestplaatsen aanbracht.
Zoals bakjes en korfjes in binnen en buitenvlucht.
Het koppeltje bleef passief.
Op advies van een medeliefhebber ben ik in de winter wat tarwekiemolie
door het zaad gaan mengen om de duifjes wat meer te stimuleren en
eind april lag er het eerste ei op de grond,zij zijn iets groter als die van
het bekende diamantduifje,twee dagen later nog een ik concludeerde dat
er toch iets ontbrak.
Ik besloot ze net zoals in de natuur in
een dichtbegroeide vlucht te plaatsen
Resultaten bleven toen niet lang uit. Binnen een week koos het duifje voor de top
van een afgeplat boompje,zoals bij bijna
alle duifjes een wat slordig nest zodat ik
er een versteviging onder aangebracht
heb en na een paar dagen lag er een
crème kleurig ei in en na een paar dage
het tweede,de duifjes broeden om
beurten goed.
Na achttien dagen kwamen de jongen uit met een dag verschil. De
jongen waren donker van kleur.
Zij werden goed gevoerd en na ongeveer vier weken vlogen zij uit.
Na twee weken begonnen zij opnieuw en herhaalde dit broedresultaat
zich, toch voorwaar geen slecht resultaat.
Het geluid is een niet storend gekoer wat snel uitloopt op een tromgeroffel
Het voedsel bestaat uit een gemengd tropisch zaad en ze eten mee met
de rest van de tropische bevolking, eivoer vermengd met claus bruin grit - mineralen - trosgierst, van alles eten ze wat mee.
Baden doen ze niet,ik heb ze wel op de grond een soort zandbad zien
nemen. Ze zitten graag in de zon.
Met vr,gr,
Wil Kok
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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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Mijn kweek met de Forpus Xanthops
Deze soort heb ik op de markt in Zwolle, in
2008, gekocht. Ik kon van een Duitser kweker 8 tal vogels kopen.
Deze vogels bij thuiskomst in de volière gedaan, waar ze het direct naar hun zin hadden. Maar na de jaarwisseling verspeelde in
wat vogels, en hield alleen de mannetjes
over. In het voorjaar 2009 ging ik weer
naar Zwolle om te kijken voor Xanthops
poppen. Dit viel niet mee tot ik een kweker
tegen kwam die voor mij 2 poppen had tegen een redelijke prijs. Bij thuiskomst deze
in de broedkooi gedaan en er een mannetjes erbij gezet. Er was steeds het zelfde koppel dat aanstalten maakte
met eitjes leggen. Maar, helaas, het werd steeds niets, al de voorbij gaande jaren. Tot dat in het voorjaar 2015 weer eitjes waren. En na ongeveer
22 dagen ik ze hoorde piepen in het blok. En ik stillekes aan na 8 jaar
hoopte dat het nu ging lukken dat ze de jongkies nu wel groot brengen. Ik
kon ze na 20 dagen ringen met 4,5 mm en gaf ze twee keer per dag vers
eten ivm de zomer zodat het niet ging verzuren.
Het eten bestond uit grove parkietenzaad, eivoer, wildzangzaad met gekiemd Katjang, wat geraspte appel en niet vergeten vers drinkwater.
Het groeien van de jonge ging goed en ik probeerde zoveel weinig te storen. Na 30 dagen vlogen de jonkies uit en zo werd ik na 8 jaar beloond.
Zo zie je dat je na veel tegenslagen en 8 jaar wachten toch nog beloond
wordt.
De vogels leven in het wild in een klein verspreidings gebied in ZuidAmerika, in het Noord-westen van Peru, in de Manon vallei op wel 1700
meter. De vogels in gevangenschap houd ik de koppels het liefst in een
Broedkooi van 120 x 40 x 40 cm met een broedblok van 40 x 40. Met hierin beuken of zaagsel. In sommige blokken heb ik wat gangetjes gemaakt,
zodat ze wat beschut zitten.
De vogels krijgen in broedconditie een git zwarte streep op de snavel. De
man is ook wat feller van kleur, groene en gele bevedering. De mooie
blauwe stuit kleur valt ook op. De pop is wat matter van kleur en de stuit
is lichtblauw.
In Nederland zijn er niet veel kwekers van de deze vogels. In Duitsland en
België, weet ik, komen je ze wel wat vaker tegen.
De vogels worden niet in grote aantallen aangeboden door kwekers of op
vogelmarkten. Hierdoor zijn ze nogal prijzig, een koppeltje kost al gauw
tussen de € 250.00 en € 300.00. Dus denkt er goed over na voor je aan
dit soort vogel begint. Ik vond het een uitdaging om deze vogels te houden.
En dat ik uiteindelijk met de Forpus Xanthops toch gekweekt hebt ben ik
trots op.
Met sportgroeten, Piet Messemaker
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BELANGRIJKE DATA 2016
- Donderdag 25 februari 2016
Ledenbijeenkomst
- Donderdag 31 maart 2016
Ledenbijeenkomst
- Donderdag 28 april 2016
Ledenbijeenkomst
- Donderdag 26 mei 2016
Ledenbijeenkomst

Noteer deze
ledenbijeenkomsten

alvast in je agenda!
Walter Rötgers Brons in Apeldoorn
Op de Nederlandse Kampioenschappen “NK 2016” heeft Walter met een
stam Goudvinken brons gehaald.
Op de algemene jaarvergadering heeft de voorzitter, Lex Kaptein, Walter
nogmaals gefeliciteerd en hem de daarbij horende boeket bloemen
uitgereikt.
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Tuinontwerpstudio MINK
Gediplomeerd tuinontwerper
tel: 06-19939508
Februari 2016
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Ringen bestellen 2016
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 het verschuldigde bedrag binnen heeft. Dit kan per overschrijving of contant bij het inleveren van het formulier.
bestelperiode uitlevering na:
1e ronde: 01 april - 15 mei 2015
2e ronde: 16 mei - 30 september 2015
3e ronde: 01 oktober - 31 januari 2016
4e ronde: 01 februari - 31 maart 2016

levering
levering
levering
levering

na:
na:
na:
na:

1 okt.2015
15 dec.2015
1 april 2016
15 mei 2016

De bestelformulieren voor 2016 zijn te downloaden van de 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 besteld 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 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 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 inheems beschermde vogels en uitheems beschermde vogels (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.

Februari 2016

21

Februari 2016

22

Februari 2016

23

Februari 2016

24

Februari 2016

25

UITNODIGING
Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de jaarvergadering, die
gehouden zal worden op donderdag 25 februari a.s. om 20.00 uur
(zaal open om 19.30 uur) in de vergaderzaal van Sporthal “Den Dam”
aan de Sportlaan te Heerjansdam.
AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opening
Notulen vorige vergadering
Ingekomen stukken
Mededelingen
Rondvraag
Lezing van Jelle van de Maat ( De natuur
van Nederland )
7. Pauze
8. Vervolg Lezing
9. Einde Lezing 22.30 uur
10.Sluiting Voorzitter

Jij komt toch ook?

GRAAG EEN MOOIE TUIN?
Laat uw tuin dan bestraten of onderhouden door

Bestrating & hoveniersbedrijf MINK
Aanbieding voor leden van vogelvereniging
“De Nachtegaal”: slechts € 25.00 per uur.

Gespecialiseerd in natuursteen
Bel voor informatie: 06-50125148
E-mail: stratenmaker2015@hotmail.com
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