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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               PENNINGMEESTER 
      Walter Rötgers               Tjerd Kamphuis 
      Padova 2                Tjalk 118 
      2921 BH Krimpen a/d IJssel            2991 PR  Barendrecht 
      Tel: 0180-551526              Tel.: 0180-628058 
 
 
  
      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 
      Iban: NL11 INGB 0002252550 
      Penningmeester v.v."De Nachtegaal" 
      p/a Tjalk 118 
      2991 PR  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 
Notulen van donderdag 26 februari 2015 

 

Er waren op die avond  14 leden aanwezig. 
Twee bestuursleden waren niet aanwezig. 
 
1e.Opening 
De voorzitter opende de vergadering en heette 
iedereen hartelijk welkom en in het bijzonder 
onze gast spreker Alex v/d Graaf. 
Begin van ieder jaar weinig punten op de  
agenda. 
 

2e.Notulen vorige vergadering 
Stond NOP moet zijn ZOO Veldhoven in de notulen. 
 
3e.Ingekomen stukken 
Uitnodiging ontvangen dat op 10 april as. de Rayon vergadering wordt 
gehouden bij Witroka. 
 
4e.Mededelingen 
Er is een aanvraag naar de NBVV gestuurd voor de Districts tentoonstel-
ling eind dit jaar. 
De huur prijs voor de sporthal Den Dam is ongeveer € 4000,00 week 51) 
De bijdrage van het district 376 euro wordt als nog over gemaakt. 
Het nieuwe vraag programma staat op de site van de NBVV. 
De ledenvergadering is toch op 30 april ipv 23 april. 
 
5e.Rondvraag 
Voordat de voorzitter onze gast spreker het woord gaf, de rondvraag en 
geen van onze leden had nog iets leuks te melden.  
En na een korte pauze kregen de aanwezige leden 90 verschillende vo-
gels voorgeschoteld en dat viel niet mee voor de aanwezige, uitzonderin-
gen daar gelaten en om 23.00 uur eindigde de lezing en de voorzitter 
wenste ieder wel thuis. 
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Dringend verzoek 
Willen de leden die hun contributie 2015 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" 
      p/a Tjalk 118 
      2991 PR  Barendrecht 
 
 Senioren  € 32.00 p/j 
 Jeugd  € 16.00 p/j 
 Gastleden € 20.00 p/j 

  
WIJ REKENEN OP  

UW MEDEWERKING. 
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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 
 

 

Kippenei met staart 
 

Bron: nu.nl 
 

Een Chinese boer heeft van één van zijn kippen een ei met een bijzondere 
afwijking gekregen: er zat een staartje aan.  
 

"Ik dacht eerst dat iemand een grapje met me 
uithaalde", verklaarde de 75-jarige Wang Yu. "Ik 
ben al mijn hele leven kippenboer en zoiets ben 
ik nog nooit tegengekomen." 
 
Nadat hij het ei aan een vriend liet zien, vertelde 
die hem dat de mutatie zou kunnen zijn ontstaan 
doordat de kip last had van stress. "Hij is expert 
op kippengebied en hij zei dat de hen waar-
schijnlijk ergens van geschrokken is tijdens het 
leggen." 
 

Wang Yu heeft besloten het ei niet te eten of te verkopen, maar als souve-
nir te bewaren. "Voor mij is deze ervaring uniek. Ik wil het ei bewaren zo-
dat mijn kleinkinderen en achterkleinkinderen het kunnen zien", zei hij te-
gen de nieuwssite. 
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Bergparkiet 
 

Verspreiding 
Zuidoost- en Zuidwest-Australië  
 

Grootte 
Ongeveer 37 tot 42 centimeter  
 

Kenmerken 
Mannetje: kop en nek olijfachtiggeel, li-
chaam heldergeel, rug olijfkleurig geel-
groen, 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, rose gezoomd behalve de twee mid-
delveren.  
De jongen: Lijken zeer veel op de wijfjes. 
De eerste gele veren verschijnen bij de jon-
ge mannetjes wanneer ze ongeveer zeven 
maanden oud zijn. Pas op de leeftijd van 15 
tot 18 maanden zijn ze volkomen uitge-
kleurd.  
 

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 voe-
dert haar in die periode. Als de jongen zijn uitgekomen, worden ze door 
allebei gevoerd. Tijdens deze periode 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 we-
ken. De jongen zijn kweekrijp vanaf 2 jaar.  
 

Voedsel 
Een zaadmengsel voor grote parkieten. Graag lusten ze ook fruit en ei-
voer, gekiemde zaden en een kleine hoeveelheid insecten worden erg lek-
ker gevonden. Uiteraard horen de vogels altijd naar behoefte maagkiezel 
en grit op te kunnen nemen. Af en toe een verse wilgentak of een onbe-
spoten fruitboomtak doet hun knaagbehoefte goed.  
 

Omgevingstemperatuur 
Bergparkieten zijn sterke vogels die in de winter geen verwarmd binnen-
verblijf nodig hebben. Een tocht-, vocht- en vorstvrij nachthok is echter 
wel noodzakelijk  
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Trekvogels helpen planten om zich te verspreiden over de aar-
de, zo blijkt uit nieuw wetenschappelijk onderzoek.   
 

De kiemcellen van sommige plan-
ten worden van het noordelijk 
halfrond naar het zuidelijk half-
rond vervoerd door trekvogels, zo-
als de goudplevier en de grijze 
strandloper. 
 

Vooral sterke plantensoorten, zo-
als mossen kunnen zich daardoor 
verspreiden naar andere gebie-
den. 

 

Dat melden Amerikaanse onderzoekers van de Universiteit van Connec-
ticut in het online wetenschappelijk tijdschrift PeerJ.  
 

Nestgedrag 
De wetenschappers onderzochten tientallen verschillende trekvogels 
van verschillende soorten na hun broedseizoen in Arctische gebieden in 
Noord-Amerika. De vogels stonden op het punt om migreren naar Zuid-
Amerika. 
 

In de veren van de dieren troffen de wetenschappers 23 verschillende 
soorten kiemcellen van planten aan. Veel van deze sporen waren af-
komstig van mossen. Deze gewassen hebben zeer hardnekkige kiem-
cellen die zich gemakkelijk verspreiden.   
 

De zaden blijven waarschijnlijk aan het lichaam van de dieren kleven 
door hun nestgedrag. Bij het bouwen van hun nesten in Noord-Amerika 
schrapen trekvogels vaak met hun snavel en poten langs de grond in 
gebieden waar veel mossen groeien. 
 

Regenwoud 
De sporen van planten worden normaal gesproken vooral verspreid 
door de wind. De nieuwe bevindingen bieden echter ook een verklaring 
voor de distributie van kiemcellen over zeeën en door dichtbegroeide 
gebieden zoals het tropisch regenwoud. 
 

"Wetenschappers hebben altijd aangenomen dat vogels verantwoorde-
lijk waren voor de verspreiding", aldus onderzoekster Emily Behling op 
de nieuwssite van de Universiteit van Connecticut. "Maar nu weten we 
meer over wat er precies aan de hand is." 
 

Bij een vervolgstudie willen de wetenschappers doormiddel van DNA-
onderzoek in kaart brengen welke planten precies naar welke gebieden 
worden verspreid door trekvogels. 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.anpv.com/media/Image/thumbs/3004LogoMondial2015.jpg&imgrefurl=http://www.anpv.com/index.php/158/mondial-2015&h=351&w=350&tbnid=LiP8Ge9WCKQ0yM:&zoom=1&docid=BkfLGcCj0Snd1M&hl=nl&ei=CFnaVJ-EN8jFPbfrgPgJ&tbm=isc
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Gekiemde zaden 

Heel wat liefhebbers verstrekken gekiemde 
zaden en granen aan hun vogels. Mits de 
nodige voorzorgsmaatregelen tijdens het 
week en kiemproces, vormen gekiemde 
zaden een smakelijk en voedzaam onder-
deel van het dagelijkse rantsoen. Daaren-
boven hebben gekiemde zaden een posi-
tief effect op het voortplantingsgedrag. 
 
Veranderingen tijdens het kiemen. 
Tijdens het kiemproces gebeuren onder in-
vloed van water en zuurstof biologische 

processen die de samenstelling van de zaden gunstig beïnvloeden. Zet-
meel wordt onder invloed van het amylaseenzyme omgezet tot en beter 
verteerbare enkelvoudige suikers. Het hoge suikergehalte verklaart waar-
om gekiemde zaden voor vogels zeer smakelijk zijn. Deze suikers maken 
de kiemen echter vatbaar voor bederf door schimmels en bacteriën. Tij-
dens het kiemen verbeterd ook de eiwitkwaliteit door de afbraak van com-
plexe eiwitketens tot vrije aminozuren en het stijgen van de gehaltes aan 
essentiële aminozuren (o.a. lysine). De vetten worden omgezet tot vrije 
vetzuren. 
Door al deze veranderingen en de toename van het vochtgehalte zijn ge-
kiemde zaden sneller verteerbaar. Dit is vooral van belang voor jonge en 
zieke vogels. Gekiemde zaden zijn daarenboven rijk aan vitamines A,B, en 
E (de laatste is een vruchtbaarheidsvitamine), verder bevatten gekiemde 
zaden calcium, kalium, magnesium en de sporenelementen ijzer, selenium 
en zink. 
 
Welke zaden kiemen? 
De meeste gezonde zaden zijn geschikt om als kiemzaad te gebruiken. 
Verstrek steeds zaden van goede kwaliteit vrij van bederf en met voldoen-
de kiemkracht. Voor een evenwichtige voeding is het belangrijk een 
mengsel van verschillende zaadsoorten te gebruiken. Kies hiervoor zaden 
die ongeveer evenveel tijd nodig hebben om te kiemen en waarvan de 
kiemen graag door de vogels worden opgenomen. 
Het eenvoudigst is het gebruik van kant en klare kiemmengelingen. In de 
Prestige zaden mengelingen bestaat o.a. kiemzaad voor kanaries  
(in verpakkingen van 1 of 25 kg). 
Lijnzaad is niet bruikbaar; tijdens het weken van dit zaad komen slijm-
stoffen vrij die een plakkerige en vieze massa vormen welke ongeschikt is 
voor het voeren aan de vogels. 
Ook het kiemen van zonnebloempitten is af te raden. Zonnebloempitten 
zijn heel gevoelig voor schimmelinfecties. Tijdens het kiemen kunnen 
eventueel aanwezige schimmels heel snel vermeerderen. 
 
Hoe de zaden het beste te kiemen? 
Voor het op gang brengen van het kiemproces zijn twee zaken nodig; wa-
ter en warmte.  
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Voor het kiemen van de zaden kan gebruik worden gemaakt van speciale 
kiemapparaten of van een gewone zeef of nylon - panty.  Allereerst wor-
den de zaden geweekt door ze gedurende 6 uur in water op kamertem-
peratuur te brengen. Daarna worden de zaden grondig gespoeld met 
koud stromend water, dan in nylon, zeef of kiemapparaat geplaatst voor 
het eigenlijke kiemen. Hierbij is het belangrijk er zorg voor te dragen dat 
de zaden geen contact hebben met het uit sijpelende  water. Zodra de 
kiemen 1 à 2 mm lang zijn kan het zaad aan de vogels gevoerd worden. 
Laat de kiemen niet te groot worden kiemzaad is geen groenvoer. Let er 
op dat de zaden niet te lang in het water worden geweekt; bij te lang we-
ken ontstaan anaërobe processen (bederf) waarbij giftige stoffen vrijko-
men. Werk steeds zo hygiënisch mogelijk; spoel de geweekte zaden zorg-
vuldig. Ontsmet de gebruikte attributen grondig, bijv. met chloorwater of 
halamid voor u ze weer gaat gebruiken. 
 
Het voeren van gekiemde zaden. 
Gekiemde zaden zijn een lekkernij voor vo-
gels; meestal worden de kiemen dan ook snel 
en gretig opgenomen. De kiemen hebben ech-
ter een hoog vocht en suiker gehalte waar-
door ze zeer snel bederven. Bereid dan ook 
nooit teveel kiemzaad ineens en verstrek 
nooit meer dan de vogels tijdens één voeder-
beurt kunnen opnemen. Kiemmengsels met 
een onaangename geur of waarop schimmels 
zichtbaar zijn worden vanzelf sprekend niet 
meer door de vogels gegeten. Maak bij iedere voederbeurt het bakje met 
de kiemzaden schoon en gooi de restanten weg. Omdat vochtig kiemzaad 
zo vlug verteert, wordt het best ’s morgens gekiemd zaad verstrekt en 
niet ’s avonds.  Wanneer de kiemen ’s avonds worden verstrekt eten de 
vogels immer hun krop vol met kiemzaad, dat zo snel verteert, dat de vo-
gels een groot gedeelte van de nacht met een lege maag zitten. 
Het vochtige kiemzaad is ook geschikt om eivoer rul te maken. Hiervoor 
gebruikt men een eivoer van een goede kwaliteit. Eventueel kan men ook 
nog een vitaminepreparaat toevoegen. Zo krijgt men dan een uitstekend 
opfok – krachtvoer, dat door alle vogels gretig zal worden opgenomen. 
 

www.vogelverenigingenrayon5.nl 
 

De website van Rayon 5 Zuid-Holland 
Hier vindt u het laatste nieuws van de verenigingen 
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IETS OVER SEPIA 
 
Dat vogels behoefte hebben aan kalk staat buiten kijf. Niet alleen voor de 
eileg heeft het zijn nut, maar ook voor de vorming van het skelet is het 
onontbeerlijk. Geen vogelliefhebber die hier nog aan durft te twijfelen. 
 

De natuur heeft de vogelkwekers meerdere hulpmiddeltjes 
aangereikt om in de kalkbehoefte van zijn vogels te voor-
zien. Eén ervan is wel de sepiaschelp die in elke vogelhandel 
te koop is voor een spotprijsje. 
 
Maar wist u dat de sepiaschelp zelf afkomstig is van de inkt-
vis?  
Dit weekdier leeft vooral van het eten van vis en schelpdie-
ren. Precies hierdoor krijgt de inktvis een groot gedeelte 
aan kalkachtige substanties te verwerken. Hoewel ook dit 
dier net als alle andere levende organismen, behoefte heeft 
aan kalk geschiedt hier in feite een overproductie. De natuur 
voorziet echter in alles en precies hierom komt het teveel 
aan kalk in een soort van reservoir terecht die zich aan de 
onderkant van de rug bevindt. 
 

Hier vormt zich dan een soort van kalkachtige schelp die periodiek  
afgestote wordt. Deze schelpen worden met de vloed meegenomen en be-
reiken zo de kust waar ze makkelijk verzameld kunnen worden en zo in de 
handel komen. 
De sepiaschelp wordt in de volièremiddens vooral geprezen om zijn rijke-
lijk bezit aan minerale zouten die onontbeerlijk blijken te zijn voor de op-
bouw van het beendergestel.  
In de volière kan de sepiaschelp eenvoudig aangeboden worden. De zacht-
heid ervan laat toe de schelp makkelijk te doorboren waardoor ze met een 
touwtje of nageltje kan worden opgehangen. Ook zijn er in de handel spe-
ciale sepiahouders te bekomen. 
Voor de kweekkooi is het raadzaam de schelp in meerdere kleine deeltjes 
te breken en ze b.v. tussen de tralies aan te brengen. Naast de sepia-
schelp biedt de handel ook diverse andere kalkbronnen aan. Denken we 
maar aan grit, schelpenzand, houtskool enz. Dit bewijst meteen de nood-
zakelijkheid ervan. 
 
 

WWW.DENACHTEGAALHJD.NL 
 

Het laatste nieuws op de website van de 
 Volièrevereniging ”De Nachtegaal”. 

HEERJANSDAM 
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Ringen bestellen 2015 
 

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. 

Onderstaande bestelperiodes zijn dus al aangepast voor de leden. Voor 
de 4e ronde dient u dus uiterlijk 26 maart 2015 uw 

bestelling bij de ringencommissaris te hebben ingediend. 

 
 

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: 
 

4e ronde: 01 februari - 26 maart  - uitlevering vanaf 15 mei 2015 

 

De bestelformulieren voor 2015 zijn te downloaden van de site. 

 

Het telefoonnr. van onze ringencommissaris, Martin Versteeg is 

06-14610570. 
 
 

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 ringen- commissaris, Mar-
tin Versteeg. 
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BELANGRIJKE DATA 2015 

 
  

- Donderdag 26 maart 2015 

Ledenvergadering. 

 

- Donderdag 30 april 2015 

Ledenvergadering. 

 

- Donderdag 28 mei 2015 

Ledenvergadering. 
 
 
 
 

Noteer deze  
ledenbijeenkomsten  

alvast in je agenda! 

Ledenbijeenkomst 
 
Op de ledenbijeenkomst van 26 maart a.s. zal Simon v/d Luit ons weer 
meer vertellen over Avifauna (deel 2). 
 
Hij zal dit doen met prachtige foto’s en mooie verhalen. 
 
Altijd leerzaam, dus u bent van harte uitgenodigd om op deze avond aan-
wezig te zijn. 
 

U steekt er altijd wat van op!! 
 

Datum:  26 maart a.s. 
Tijd:   20:00 uur 
Zaal open:  19:30 uur 
Waar:   Vergaderruimte sporthal Den Dam 
   Sportlaan, Heerjansdam. 

 

U komt toch ook! 
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 UITNODIGING 

  

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de jaarvergadering, die 
gehouden zal worden op donderdag  26 febuari 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.   District nieuws 

6.   Rondvraag 

7.   Simon v/d Luit over Avifauna 

8. pauze 
9. Vervolg Simon v/d Luit 
10. Sluiting 

 
 

U komt toch ook? 
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