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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               Lex Kaptein 
      Padova 2                Palissanderhout 64 
      2921 BH Krimpen a/d IJssel            2994 HK  Barendrecht 
      Tel: 0180-551526              Tel.: 06-12616179 
 
 
  
      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 
 
  
      ALGEMEEN BESTUURSLID  REKENINGNUMMER 
      Teun v/d Waal      Iban: NL11 INGB 0002252550 
      Kerkachterweg 29     Penningm. v.v."De Nachtegaal" 
      3171 GC Poortugaal    p/a Palissanderhout 64 
      Tel.: 010-5018802     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 23 februari 2017 
 
Aanwezig waren 12 leden waaronder 4 bestuursleden. 

 
1. Opening 
    De voorzitter opende de vergadering en heette iedereen hartelijk wel-

kom en in het bijzonder Huub Vervest onze gastspreker die avond.  
 Alois van Mingeroet kon door privé omstandigheden niet komen. 
    En we kregen het trieste bericht dat Jaap den Hollander was overle-

den. Jaap was altijd een actief lid van de vereniging en daarom vroeg 
de voorzitter om een minuut stilte ter nagedachtenis aan Jaap. 

 
2. Notulen vorige vergadering 
    Er waren geen op- of aanmerkingen. 
 
3. Ingekomen stukken 
    Een overlijdenskaart van de Jaap den Hollander ontvangen. 
 
4. Mededelingen 
   - In maart volgt een tweede gesprek met de dorpsraad over de  
 betaling van de district eind december. De Dorpsraad vond 4000 euro 

toch wel veel geld voor dat ene weekje.  
 
   - De district opening is op donderdag avond maar dat willen we  
 vervroegen naar de middag 14.00 uur. 
 
   - In schijfgeld voor de vogels bedraagt 1.50 euro en we krijgen 0,50   

cent per vogel van uit de district kas. 
     
    - Zaterdag 23 december is er in Dordrecht een Nationale zangwed-

strijd. Waarin de Districtstentoonstelling Zuid-Holland voor de  
 Zangkanaries in verweven zit. 
 
    - De secretaris Ton Coenen is per direct gestopt bij de bond wegens      

gezondheidsklachten. 
 
    - Afgelopen maand hebben zich 4 nieuwe leden zich aangemeld. 
 
5. Rondvraag 
    Voordat we het woord geven aan onze gastspreker Huub Vervest eerst 

de rondvraag. 
    Geen van de leden had een vraag aan de voorzitter. 
 
6. Sluiting 
    Omstreeks 22.30 uur bedankte de voorzitter Huub voor zijn mooie en 

leerzame lezing en de aanwezige leden voor hun komst. 
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'Broedvogels uit rand poolgebied hebben het 
zwaar in Nederland' 

Vooral vogels die in toendra's, aan de rand van het poolgebied, broeden 
en in Nederland overwinteren hebben het hier zwaar. Dat meldt Vogelbe-
scherming Nederland donderdag.  

Van de 263 onderzochte vogelsoorten, zowel trekvogels als 
'wintergasten', zijn er 39 op de rode lijst van bedreigde vogels neergezet. 

Die rode lijst van bedreigde broedvogels is voor de vereniging een be-
langrijk instrument bij het stellen van prioriteiten in het beleid. Op de lijst 
staan nu onder meer ook de paarse strandloper, ruigpootbuizerd en kuif-
duiker. 

Dat het slechter gaat met deze soorten hangt volgens Vogelbescherming 
Nederland mogelijk samen met de effecten van klimaatverandering. Ook 
intensieve landbouw heeft negatieve gevolgen. ''Stevige maatregelen op 
Europees niveau zijn nodig om de natuur in het boerenland weer een 
kans te geven'', aldus de organisatie die zich baseert op gegevens van 
Sovon Vogelonderzoek. 

Vogelbescherming Nederland organiseert jaarlijks de Nationale Tuinvogel-
telling. Daaruit bleek vorige maand dat de huismus in Nederland het 
meest voorkomt, gevolgd door de koolmees en de merel. 

https://assets.vogelbescherming.nl/docs/02eecaf8-016e-4174-8106-73fda08aee53.pdf?_ga=1.248909889.715830873.1487257954
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DRINGEND VERZOEK 
Willen de leden die hun contributie 2017 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", Barendrecht 
  

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

 WIJ REKENEN OP UW MEDEWERKING. 
  

 

BELANGRIJKE DATA 2017 

  

 
- Donderdag 30 maart 2017 
   Ledenbijeenkomst 
- Donderdag 20 april 2017 
   Ledenbijeenkomst 
- Donderdag 18 mei 2017 
   Ledenbijeenkomst 
  

Noteer deze ledenbijeenkomsten  
alvast in je agenda! 

                        
Namens mijn moeder en de rest van de familie 

wil ik iedereen heel erg bedanken 
voor de belangstelling en het meeleven na 

het overlijden van mijn vader  
Jaap den Hollander 

Het heeft ons erg goed gedaan dat  
zoveel van mijn vaders 

vogelvrienden bij het condoleren en op de  
begrafenis waren. 

 

 
             Carina den Hollander 
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Nog tips voor het bestellen van de ringen: 

*  Bestel uw ringen op tijd, voorkom teleurstelling als de ringen niet 
besteld kunnen worden omdat bijvoorbeeld de betaling nog niet 
binnen is. 

*  Ringen kunnen alleen besteld worden via een ringenbestelformulier. 

*  Betaal bij voorkeur via de bank, NL11 INGB 0002252550  t.n.v. vv 
de Nachtegaal, Heerjansdam, onder vermelding van 
"Ringenbestelling" en kweeknummer. 

*  Vul het bestelformulier duidelijk in, voorkom dat er door een ondui-
delijk handschrift de verkeerde ringen of de verkeerde maat bestelt 
wordt. 

*  De machtiging die op het bestelformulier staat is alleen voor bond-
sleden die niet lid zijn van een vereniging, deze machtiging hoeft 
dus niet ingevuld te worden door leden van de Nachtegaal 

*  Voorkom spoedbestellingen, het is nog altijd goedkoper om extra 
ringen te bestellen bij de gewone ringenbestelronde dan een 
spoedbestelling te doen. 

*  Een spoedbestelling duurt toch nog zo’n 14 dagen. 

*  Kijk bij het ringenreglement van de bond welke aantallen je kan  
 bestellen, dus je kan bijvoorbeeld niet 17 ringen van 1 ringmaat 

bestellen. Dit wordt 15 of 20. 

*  Opsturen van de ringen is mogelijk. Geeft dit tegelijk met het be-
stellen van de ringen aan, bij binnenkomst van de ringen houdt de 
ringencommissaris deze ringen achter. 

*  Vul het ringenformulier voor Europese cultuurvogels volledig in, 
vergeet de handtekening niet. 

    Bij de Europese cultuurvogels kan niet afgeweken worden in de   
ringmaat, deze staan vast bij de verschillende soorten. Bij het in-
voeren van de naam geeft het bestelprogramma direct de ringmaat 
van de betreffende vogel op. 

www.webshop-devolierevogel.nl/ 

Voor al uw vogelkweek artikelen 
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Spreeuwen vliegen waarschijnlijk vaak in zwermen om roofvogels in verwarring te 
brengen, zo blijkt uit een nieuwe studie 

Individuele spreeuwen zijn in grote zwermen van duizenden vogels moeilijker te van-
gen dan wanneer ze in hun eentje vliegen.    

Door in zwermen te vliegen voorkomen de dieren dan ook waarschijnlijk aanvallen 
van bijvoorbeeld haviken, melden onderzoekers van de Universiteit van Bristol in het 
wetenschappelijk tijdschrift Royal Society Open Science. 

De wetenschappers kwamen tot hun bevindingen door een computermodel te maken 
waarin enkele honderden tot duizenden spreeuwen grote of kleine zwermen vormden. 
Menselijke proefpersonen kregen vervolgens de opdracht om in een computerspel een 
individuele vogel te raken met een soort vliegtuigje.  

Verwarringseffect 

Het onderzoek wees uit dat de zwerm zorgde voor een verwarringseffect. De deelne-
mers hadden meer moeite om vogels te vangen in grotere zwermen dan in kleinere 
zwermen. 

"Dat suggereert dat spreeuwen inderdaad veiliger zijn voor roofdieren in grote zwer-
men waarin ze dicht op elkaar vliegen", verklaart onderzoeker Benedict Hogan op 
nieuwssite Phys.org. 

Energie 

Hij benadrukt echter dat zwermgedrag waarschijnlijk meerdere functies heeft. Zo 
voelen roofdieren zich mogelijk ook geïmponeerd door grote zwermen. Verder kost 
het de vogels waarschijnlijk relatief weinig energie om in grote groepen te vliegen. 

"Door meer onderzoek te doen met computermodellen kunnen we ook deze functies 
van zwermen beter onderzoeken", aldus Hogan. 

Spreeuwen vliegen in zwermen om  
roofvogels te misleiden 

http://rsos.royalsocietypublishing.org/content/4/1/160564
https://phys.org/news/2017-01-birds-feather-flock-potential-predators.html
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Chinese Dwergkwartels  

{Coturnix Chinensis}  
 

Evenals grotere siervogels zijn kwartels in volières te houden, waarbij 
sommige soorten genoegen nemen met een kamer volière of een kooi 
waarin zij zelfs tot broeden overgaan. Kartelachtige zijn levendige vo-
gels die in een kleine kooi spoedig te vet worden en wellicht hieraan 
zullen ten onder gaan. Voor Chinese Dwergkwartels dient de kooi toch 
minimaal 70 cm lang te zijn en zo'n 35 a 40 cm breed, de hoogte dient 
ongeveer 30 a 35 cm te zijn.  
De bovenzijde van de kooi (aan de binnenkant) moet onder alle om-
standigheden zacht en elastisch zijn, opdat bij een plotseling omhoog-
vliegen, zoals de meeste soorten van nature doen, beschadiging van de 
vogel, vooral aan de kop, wordt vermeden. Zitstokken zijn voor de 
meeste kwartelsoorten niet noodzakelijk.  

Kartelachtige zijn over 
het algemeen niet erg 
kieskeurig wat betreft 
hun voer en ze zijn met 
eenvoudige middelen in 
leven te houden. De voe-
dering in gevangenschap 
dient in elk geval veelzij-
dig en afwisselend te zijn, 
iets waaraan het bij som-
mige liefhebbers vaak 
ontbreekt en die dan te    
maken krijgen met vogels 
die door de eenzijdige 
voeding lijden aan stof-
wisselingsziekten, bloeds-
omloopmoeilijkheden, 
hartvervetting, legnood of 
andere ziekten waarvan 
vetmesten de oorzaak 
kan zijn.  

Aan kleinere soorten die als echte bodemvogels leven wordt een meng-
sel gegeven dat bestaat uit een combinatie van tropisch zaad en tortel-
duivenzaad. Vervolgens een handje Sivo Start (of een vervanger) ter-
wijl zacht fris groen, in de vorm van vogelmuur, klein gesneden of ge-
hakte brandnetels, duizendblad, sla, jong gras zeker zo noodzakelijk 
zijn als het graan en zadenmengsel.  
Uiteraard dient er altijd gezorgd te worden voor vers schoon drinkwater.  

De Chinese Dwergkwartel is wel de meest populaire kwartelsoort waar-
voor iedere liefhebber ruimte heeft en die genoegen neemt met een en-
kele vierkante meter volière waarin een paartje ook spoedig tot gezins-
uitbreiding zal overgaan.  
Denk hierbij wel vogels aan te schaffen welke reeds uit natuurbroed ge-
komen zijn. Met een totale lengte van ongeveer 1 2 centimeter munt 
het haantje vooral uit in kleurenpracht, want hij is vanaf de schedelpunt 
tot aan het stompe staartuiteinde grijsbruin van kleur met zwarte band-
jes; het onderlichaam is roodachtig bruin terwijl de kop en zijden grijs-
bruin getint zijn. Zeer contrastrijk zijn de keel en wangveervelden; diep 
zwart met een witte wangvlek en witte keelband tooien het pittige    
kopje.  
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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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De hen is veel rustiger van kleur; zij is overwegend grijsbruin op het bo-
venlichaam met lichtere en donkerder vlekflanken, terwijl het onderli-
chaam geelwitachtig is en de borst en de flanken zwart gestreept zijn. 
Inmiddels zijn van de Chinese Dwergkwartel al meerder kleurslagen   
bekend zoals o.a. de zilverkleurige, de isabellen en de kwartels zonder 
keeltekeninq.  
 

Hoewel ze tegenover andere volière vogels vredelievend van aard zijn, 
kan de liefhebber slecht één paar Chinese Dwergkwartels per ruimte   
onderbrengen, want vooral de haantjes vechten onderling heftig.  
 
Het legsel bestaat uit 5-9 eitjes, die een broedtijd vergen van ongeveer 
17 dagen. De haan neemt geen deel aan het broedproces maar bewaakt 
wel het nest en brengt de broedende hen soms lekkernijen. De kuikens, 
niet groter dan een hommel, zijn na uitkomst donkerbruin met lichtere 
streepjes en worden door beide ouders verzorgt. Kontroleer dagelijks of 
vooral de haan de kuikens accepteert, deze wil nog wel eens agressief 
reageren.  
Als er eenmaal jonge kuikens rondlopen vergeet dan niet de normale 
waterbak van de bodem te halen en hiervoor in de plaats een aantal 
kleine ondiepe bakjes terug te plaatsen, gevuld met water. Zijn de bak-
jes te diep dan zullen de kuiken hier letterlijk in verdrinken. Dit is even-
wel te voorkomen door de bak eerst te vullen met knikkers en dan aan 
te vullen met water dat ongeveer een halve centimeter boven de bodem 
of knikkers uit mag komen. Ververs dit water 2 a 3 keer per dag omdat 
de jongen er spoedig doorheen zullen marcheren.  
Volledig zelfstandig zijn de jonge kwartels na ongeveer 2 maanden en 
dienen dan ook gescheiden te worden van de ouders.  
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Europese kanarie  

 

Kleine vink ter grootte van een pimpelmees 
verwant met de kanarie, met een korte ke-
gelvormige snavel en een gevorkte staart. 
Mannetje en wijfje; discreet verenkleed, 
groengeel met zwarte strepen in de lengte 
en een kanariegele vlek op de stuit. Man-
netje ook gele kop en borst. Wijfje en jon-
gen; doffer dan het mannetje, met enkel 
een gele stuit.  
In de vlucht te herkennen aan de gele 
stuit, de afwezigheid van een vleugelvlek 
en een staart vlek; de vlucht is snel en gol-
vend. Goed zichtbaar, hoog in een boom of 
op een draad, brengt het mannetje een 
zeer schril en piepend en trillend gekwetter 
voort.  Soms vliegt hij van zijn zitplaats op 
en fladdert hij 10 tot 20 meter omhoog met 
brede en trage vleugelslagen; op het einde 
van de zangfrase keert hij naar zijn zit-

plaats terug. Leeft vooral in paren of in groepen, samen met andere vin-
ken. Gedeeltelijke trekvogel; broedt op het Europese vasteland en in het 
uiterste zuiden van de Britse eilanden; komt niet voor in Ierland, Schot-
land en Scandinavië; zeldzaam geworden in België .In de winter sluiten 
de     Engelse en Oost-Europese populaties zich bij de standvogels aan. 
De trekvogels trekken uit alle streken naar het zuiden tot in Noord-
Afrika. Vertrek in september tot oktober, terug in maart tot april.  
Woongebied; Lanen met bomen, parken en tuinen, boomgaarden, bos-
rijke begraafplaatsen, bebouwde gebieden met verspreid staande bo-
men waaronder naaldbomen in het zuiden; pijnbomen en olijfgaarden. 
Vooral in het zuiden en niet hoger dan 1000 meter.  
Voedsel; Zoekt zijn voedsel vooral op de grond; allerlei zaden, vooral 
van wilde planten op de wegberm, bloem knoppen en zaad kiemen, in-
secten en kleine vruchten in de zomer .  
Voortplanting; Broedt op een 
hoogte van 2 tot 4 meter in een 
struik (kleine conifeer, fruit-
boom, klimop kamperfoelie) of 
in een boom. Kleine diepe en 
stevige nest kom van dor gras, 
mos en spinrag, aan de binnen-
zijde gevoerd met plantendons, 
wol en haren. 2 tot 3 legsels per 
jaar, het   eerste in maart en de 
andere van mei tot juni tot be-
ginjuli.  
3 tot 4 witte eieren van 17mm 
met roodbruine vlekken worden 
13 dagen bebroed; de jongen 
verlaten het nest na 14 tot 16 
dagen.  
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 Ringen bestellen 2017 
 

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: 01 april - 15 mei 2016                 levering na: 1 okt.2016 
2e ronde: 16 mei - 30 september 2016   levering na: 15 dec.2016 
3e ronde: 01 oktober - 26 januari 2017   levering na: 1 april 2017 

4e ronde: 01 februari - 30 maart 2017   levering na: 15 mei 2017 

 

De bestelformulieren voor 2017 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 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. 
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 UITNODIGING 

  

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de ledenbijeenkomst, die 
gehouden zal worden op donderdag  30 maart 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. Opening 
2. Notulen vorige vergadering 
3. Ingekomen stukken 
4. Mededelingen 
5. Rondvraag 
6.  Lezing  Cees  Diepstraten 
7. Pauze 
8. Vervolg lezing 
9. Sluiting 
 

 

Jij komt toch ook? 
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