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Verenigingsinfo 
 

 

Voorzitter: 
Lex Kaptein 
Tel.: 06-12616179 
E-Mail: voorzitter@denachtegaalhjd.nl 
 

Secretaris:             
Walter Rötgers 
Tel: 0180-551526             
E-mail : secretaris@denachtegaalhjd.nl 
 

Penningmeester: 
Teun v/d Waal 
Tel.: 010-5018802 
penningmeester@denachtegaalhjd.nl 
 

Ringen-commissaris: 
Martin Versteeg 
Tel.: 06-28444153              
ringen@denachtegaalhjd.nl  
 

Materialen-commissaris: 
Raymond Sluiter 
Tel.: 0180-654039 
materialen@denachtegaalhjd.nl 
 

Rekeningnummer: 
NL11 INGB 0002252550 
Penningmeester v.v. "De Nachtegaal" 
 

Kamer van Koophandel: 
KvK nummer: 24439391 
 

Ereleden: 
Joop van Vugt 
Lex Kaptein 
 

Verenigingsgebouw: 
Clubgebouw LR & PC Develruiters 
Molenwei 3 
Heerjansdam 
 

Contributie: 
Senioren leden (NBvV)  € 32,00 p/j 
Jeugdleden (NBvV)  € 16,00 p/j 
Gastleden    € 20,00 p/j 
Donateur s      vanaf €   5,00 p/j 
 

Gastleden en Donateurs zijn geen bondslid en 
ontvangen hierdoor niet het bondsorgaan 
“Onze Vogels” van de NBvV. 

Algemeen E-mailadres: 
info@denachtegaalhjd.nl 
 

Website: 
www.denachtegaalhjd.nl 
 

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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Notulen van donderdag 28 februari 2019 
 

Op deze avond waren 20 leden aanwezig inclusief bestuur. 
 

1. Opening 
     De voorzitter opende de vergadering en heette iedereen hartelijk welkom en in het bij-

zonder Peter Wijgerde die na de vergadering een lezing kwam geven over tropische 
vogels. Gelukkig was het niet koud in de vergaderruimte. 

 

2. Notulen vorige vergadering 
Er waren geen op- of aanmerkingen. 
 

3. Ingekomen stukken 
De secretaris had geen ingekomen stukken binnen gekregen. 
Contributie voor 2019  is op twee personen na door iedereen betaald. 
De enquête is ingevuld en verstuurd naar de NBvV. 
 

4. Mededelingen 
Het verzekeren van ons materiaal heeft nog wat problemen op geleverd. 
De oude verzekering was niet meer bereidt om de container te verzekeren. 
Your Sure heeft voor ons wel een verzekeraar gevonden, maar die eiste wel  
wat  voor type slot we moesten gebruiken. Dit slot was niet goedkoop, €490,00  
maar we moesten dit slot wel aanschaffen. De container is nu wel verzekerd  
tegen inbraak en brand.  
Onze Materiaalcommissaris heeft het dak van de container gerepareerd  zodat   
deze waarschijnlijk weer waterdicht is. 
Er zijn verschillende opties voor een clubuitje, het voorstel is om naar Artis te  
gaan of Loon op Zand. 
Het idee is om na de Regionale Babyshow welke op 21 september 2019 zal      
plaatsen vinden  om ‘s avonds een BBQ te houden. Dit wordt vervolgt. 
De voorbereidingen voor de Regionale Babyshow en de Regionale Tentoonstel 
ling 2019 zijn in volle gang. 
 

5. Ledenbestand 
Het aantal leden is gelijk gebleven. 
 

6. Rondvraag 
     Er waren maar twee leden die een mededeling hadden. 
     Cees v.d. Mark vertelde met trots dat hij was bevorderd met een eretitel, hij is over-

grootvader geworden. 
     Gijs en Arie nodigden iedereen uit voor een lezing bij Witroka. Op dinsdag 2 april as. 

hebben zij het kruidenvrouwtje uitgenodigd. 
     Gelukkig was de jubilaris ook aanwezig en kon de voorzitter het 50 jarig speldje  van 

de NBvV en de plaquette van  De Nachtegaal Heerjansdam overhandigden aan Leen 
Lodder. 

 

7.Pauze 
   Na een korte pauze trakteerden Cees en Leen de leden op een drankje. 
    Daarna kreeg Peter Wijgerde het woord met vol passie vertelde hij het een en ander 

over allerlei tropische vogels.  
 

8. Sluiting 
Het was een leerzame avond en de voorzitter bedankte de aanwezige leden en wenste 

iedereen welthuis. 
 
Notulant: Walter Rötgers 
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Republikeinwever 
 
De republikeinwever (Philetairus socius) is een zangvogel en komt voor in zuide-
lijk Afrika. De vogel behoort tot de weverfamilie (Ploceidae). Qua uiterlijk doet de 
republikeinwever denken aan de huis-
mus.  
 

Kenmerken 
Het verenkleed bestaat voornamelijk 
uit beige en zandkleurig bruine veren. 
De snavel is tamelijk fors en grijs van 
kleur, maar veelal enigszins lichtblauw 
ogend. De poten zijn hoornkleurig. 
Jongen van de republikeinwever heb-
ben bijna hetzelfde verenkleed als de 
ouders. De eerste jeugdrui vindt 
plaats na ongeveer 16 tot 18 weken. 
De republikeinwever is 14 centimeter 
lang. 
 

Leefwijze 
Deze vogel eten hoofdzakelijk graszaden, maar ook insecten, bloemen en vruch-
ten staan op het menu. Bloemen, fruit, maar ook insecten voorzien de vogel in 
zijn droge habitat van vocht, aangezien daar niet altijd waterpoelen aanwezig 
zijn. 
 

Voortplanting 
Deze vogels zijn echte koloniebroeders en bouwen gezamenlijk een enorm nest 
van soms wel 7 meter lang en 1 ton zwaar, dat meerdere jaren achter elkaar ge-
bruikt wordt. De nesten worden soms zo zwaar dat bomen er deels onder bezwij-
ken, daarom worden ze vaak aan elektriciteitsmasten gebouwd. Valt een nest 
mede door het gewicht uit de boom, dan verlaten de vogels het nest en gaan op 
zoek naar een nieuwe locatie. In de nesten zijn vaak ook slangen te vinden zoals 
de boomslang (Dispholidus typus). De bovenkant bevat een beschermende koe-
pel, vaak met doorndragende takken bekleed, die weerstand biedt tegen regen 
en predatoren. De nestopeningen bevinden zich aan de onder– en zijkanten. De 
nestkamers zijn bekleed met zachte materialen, zoals veren en grasaren. 
 

Deze soort broedt alleen in natte perioden. Na langere perioden van droogte kan 
de soort zelfs tijdelijk afstand nemen van het broeden, ook als dit een langere pe-
riode betreft. Ze kunnen onder optimale omstandigheden meerdere nesten groot-
brengen. Het legsel bestaat uit 2 tot 6 eieren, die in 14 tot 15 dagen door beide 
geslachten worden uitgebroed. Soms helpen jongen uit eerdere nesten hun ou-
ders bij het uitbroeden en voeren van de jongen. De jongen worden in de eerste 
14 levensdagen continu bebroed, waarna ze na 20 tot 24 dagen het nest verla-
ten. Na deze periode zijn de uitgevlogen jongen nog 30 tot 45 dagen aangewe-
zen op de hulp van de ouders en helpers, die de jongen dan nog bijvoeren. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wevers_en_verwanten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Huismus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Huismus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Insecten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boomslang
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Verspreiding en leefgebied 
Deze vogel heeft een beperkt verspreidingsgebied, wat zich beperkt tot het 
noorden en noordwesten van Zuid-Afrika, het zuidwesten van Botswana en in 
bijna geheel Namibië. Ze bewonen de droge savannes, open bosgebieden en 
zelfs delen van de Namib woestijn. De soort is zeer talrijk en vormt grote kolo-
nies. In de landbouwgebieden wordt deze vogel dan ook gezien en behandeld 
als plaagdier. 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuid-Afrika
https://nl.wikipedia.org/wiki/Botswana
https://nl.wikipedia.org/wiki/Namibi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Namib
https://nl.wikipedia.org/wiki/Plaagdier
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De list van de Parkietenkoning 
 
Een Indonesisch dierenverhaal over een gevangen parkiet 
 
Si Meuseukin was eens in het bos om droog hout te kappen en hij kwam bij een grote 
boom, waarin een grote menigte parkieten woonde. Toen hij dat merkte, besloot hij de 
vogels te vangen en hij zei tot zichzelf: "Wacht, laat ik hier morgen gom plaatsen! Als 
ik deze vogels kan vangen, zal ik ze verkopen om er sirih en pinangnoten voor mijn 
moeder van te kopen, en dan zal ze nog wat kleren kunnen krijgen ook!" 

 

Toen bond hij het hout in een bundel en nam het 
mee naar huis. En die avond zei Si Meuseukin te-
gen zijn moeder: "Wees niet meer bezorgd, moe-
der! Als u en mij geluk beschoren is, vangen wij 
een hele hoop vogels. Wacht maar, morgen zal ik 
gom uitzetten." 
Zodra het ochtend was, stond Si Meuseukin op om 
sap van de broodboom en van de nangka te tap-
pen. Daarna kookte hij het, wond het om bamboe, 
die in stukjes ter grootte van een pink was gesple-
ten. oen dit alles klaar was, nam hij een kapmes 
en de gom, klom langs de luchtwortels van de nga-
bomen om de gom in de grote boom op de slaap-
plaatsen van de parkieten te smeren. Si Meuseu-
kin plakte de gom in alle negen en negentig nes-
ten, die er in de boom waren. Vervolgens klom hij 
weer naar beneden, ging droog hout zoeken, bond 

het in een bundel, nam deze op zijn hoofd, en keerde naar zijn dorp terug. Zodra hij 
was thuisgekomen zette hij het hout neer en rustte van zijn vermoeienissen uit. 
Si Meuseukin zei tegen zijn moeder: "Moeder! Bent u thuis? Kom gauw beneden, ga 
naar de markt om het hout te verkopen!" Zijn moeder nam de bundel met hout op haar 
hoofd en ging ermee naar de markt. Daar verkocht zij het hout en kocht voor het geld 
gepelde rijst, waarmee zij naar huis terugkeerde. Daar kookte zij de rijst en de groente 
en toen dit alles gaar was at zij het met haar zoon op. Si Meuseukin praatte die avond 
met zijn moeder en zei: "Moeder, ik heb vandaag de nesten van de vogels, die in de 
grote boom wonen met gom ingesmeerd." 
Tegen de avond kwamen de koning der parkieten en al zijn onderdanen thuis en ieder 
kroop in zijn eigen nest. Zodra ze in het nest waren gekropen, sprak de minister der 
parkieten: "Wij zijn bedrogen! Wat is er vanavond gebeurd? Waarom zit mijn hele li-
chaam vol gom?" Zodra ze dat de minister hoorden zeggen, antwoordden alle onder-
danen, en ook de koning zei: "Met ons, minister, is het al evenzo gesteld! Het zit hele-
maal om ons heen. Ons lichaam zit er vol mee, alles zit vastgekleefd met gom! Mis-
schien is er een mens hier geweest.  
Dan zullen wij  morgen zeker allen moeten sterven . 
 
Toen zei de koning: "Zo is het inderdaad. Morgen zal er een mens komen om ons te 
vangen. Ook mijn hele lichaam zit vol gom, ik kan mij zelfs niet meer verroeren." De 
minister vroeg daarop aan de koning: "Wat gaat er dan met ons gebeuren? Moeten wij 
morgenochtend allen sterven?  
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Weer antwoordde de koning, sprekend tot de ministers, hoofden en lagere volgelin-
gen: "Waar zijt gij allen?" En alle parkieten antwoordden: "Wij zijn allen hier, koning!" 
Toen zei de Parkietenkoning: "Ik weet een list. Weest dus niet bezorgd. We kunnen 
die mens wel beetnemen. Laten wij ons morgen allen dood houden; wij mogen niet 
de minste beweging maken en geheel stijf blijven. Als er dan een mens komt, zal hij 
als hij ons ziet denken dat we dood zijn en ons naar beneden werpen. En dan moet 
gij, als gij op de grond ligt, allen één voor één tellen; als er dan negen en negentig 
zijn, moet gij allen opstaan en tegelijk .   
Toen de koning die raad gegeven had, gingen zij 
allen gerust slapen. En bij het aanbreken van de 
dag hielden alle parkieten zich volkomen stijf, 
alsof zij dood waren. Die ochtend stond Si 
Meuseukin in zenuwachtige haast op en ging on-
middellijk het bos in naar de grote boom. Daar 
aangekomen, klom hij meteen naar boven en 
onder het klimmen zei hij in zichzelf: "Jullie zijn 
er allemaal bij, stuk voor stuk vastgekleefd aan 
de gom! Morgen verkoop ik jullie op de markt, 
ontvang een flinke prijs en dan kan ik daarvoor 
kleren, sirih en pinangnoten, gambir en tabak ko-
pen voor mijn moeder." Maar boven in de boom gekomen, zag Si Meuseukin, dat alle 
vogels dood waren en reeds verstijfd. Verbaasd keek hij ernaar en riep uit: "Oh, wat 
een verlies. Waarom zouden ze toch allen zijn gestorven? Ben ik misschien te laat 
gekomen? Oh, wat is 't jammer! Hoe zou het toch komen, dat ik vandaag geen geluk 
heb?" Toen hij dit gezegd had, maakte hij alle vogels los en wierp ze één voor één op 
de grond. Hij liet ze allemaal omlaag vallen en reeds waren er acht en negentig met 
een plof op de grond neergekomen. De enige, die nog over was, was de koning der 
parkieten. Toen gebeurde het, dat het kapmes van Si Meuseukin onder het klimmen 
naar de top, waar de Parkietenkoning vastgekleefd zat, op de grond viel. En op het 
horen van die plof, vlogen alle parkieten gelijk op. 
Te laat zagen zij, dat hun koning nog in de top zat. Si Meuseukin zag wat er gebeurde 
en riep woedend uit: "Ellendige beesten! Jullie hebben mij voor de gek gehouden! 
Wacht maar! Hier heb ik er nog één. Die zal ik niet loslaten, maar doden, ellendig 
beest met al je streken! Ik zal je koken en braden en met zout mengen! Of anders zal 
ik je verkopen, om voor het geld kleren te kopen voor mijn moeder, en sirih, pinang-
noten gambir en tabak!" Maar toen Si Meuseukin zag dat deze parkiet heel mooi was 
zei hij: "Wat is dit een mooie vogel! Deze is zeker de schoonste van allemaal. Mis-
schien is deze wel hun koning. Hou jij je maar dood, maar loslaten zal ik je niet." 
Toen de Parkietenkoning dit hoorde, begon hij hevig te spartelen, maar hij kon toch 
niet loskomen van de gom, die aan zijn hele lichaam was vastgekleefd. Toen greep Si 
Meuseukin hem beet, bond hem vast met een touw en haastte zich om hem naar zijn 
moeder te brengen. Onderweg zei de Parkietenkoning tegen hem: "O broeder 
Meuseukin! Dood mij niet en verkoop mij ook niet! Bewaar mij liever in uw huis, opdat 
gij gemakkelijk uw kost zult verdienen. Wanneer de mensen erachter komen, dat ik in 
uw huis ben, zullen ze zeker allen komen om mij te zien en heel veel eten voor u 
meebrengen.  Wat u zelf betreft, wees niet bezorgd! U zal zeker nog een groot geluk 
ten deel vallen!" Daarop nam Si Meuseukin de Parkietenkoning mee naar zijn huis en 
deed hem in een kooi. De andere parkieten volgden allen hun koning naar het huis 
van Si Meuseukin en gingen op de nok van het dak zitten. 
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Het duurde enige dagen vóór het in het hele land bekend was dat de Parkietenkoning 
daar was. Maar toen kwamen de mensen uit alle dorpen toegestroomd om de koning 
der parkieten te zien in het huis van Si Meuseukin, van welk dier men zei, dat het zo 
schoon was; en zij brachten geschenken mee, eetwaren vooral, zoveel dat men ze 
niet zou weten op te sommen; sommigen brachten rijst mee, in zakken verpakt, ande-
ren weer sirih, pinangnoten, suikerriet, pi-sang; anderen weer tinnen duiten en dol-
lars, ieder naar zijn vermogen; de vele eetwaren vormden langzamerhand hele sta-
pels. Door de Parkietenkoning werd Si Meuseukin zeer rijk. 
Dit nieuws bereikte ook de mensenkoning van dat land. De vorst ontbood Si Meuseu-
kin naar zijn paleis en beval, dat hij de mooie parkiet voor hem moest meebrengen. 
Onmiddellijk gehoorzaamde Si Meuseukin aan dit bevel en liet de vogel aan de men-
senkoning zien. Deze koning zag, dat de parkiet bijzonder mooi was, en hij vroeg Si 
Meuseukin: "Wil je die parkiet aan mij afstaan? Ik geef je daarvoor duizend gouden 
dinars." Maar Si Meuseukin antwoordde: "Vergeef mij heer, deze parkiet is niet mijn 
eigendom, maar zij behoort mijn moeder toe, o koning." Si Meuseukin vroeg daarop 
de mensenkoning verlof heen te gaan en keerde naar zijn moeder terug, terwijl hij de 
Parkietenkoning 
Thuisgekomen deed hij de vogel in een gouden kooi. Toen zei de vogel tegen hem: 
"Hé, broeder! Verkoop mij liever aan uw vorst. Wees niet bang, alles zal goed aflopen 
Daarop keerde Si Meuseukin op zijn schreden terug en verkocht de vogel aan zijn 
vorst. En deze gaf hem duizend gouden dinars. Toen de parkiet enige tijd in het paleis 
van die koning had geleefd, bedacht hij dezelfde list als voorheen. Op een dag hield 
hij zich alsof hij dood was. Toen de koning zag, dat de parkiet gestorven was, was hij 
zeer bedroefd en gaf het bevel, het lijk van de vogel op het dak van het paleis te wer-
pen. Nauwelijks voelde de parkiet zich los of hij vloog op. En zo raakte de Parkieten-
koning vrij, dankzij zijn list. 
 
 

Leen Lodder 50 jaar lid  
van v.v. De Nachtegaal Heerjansdam en van de N.B.v.V. 

 
Uit handen van de  

voorzitter ontving Leen  
de speld van de N.B.v.V. 
en een aandenken aan 
zijn 50 jarig jubileum. 

En daar hoorde natuurlijk 
ook een prachtig boeket 

bloemen bij. 
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BLAUWKOP-BLAUWFAZANTJE 
 
Het land van herkomst:  
Tanganjika, Kenia en Oost-Afrika. 
Deze vogels hebben hun naam te danken aan hun fellere kleur. 
 

De kenmerken zijn:  
Gehele kop, keel en lichaamszij-
den van het mannetje zijn helder 
lichtblauw. De bovendelen zijn 
geelachtig bruin, de staart is 
donkerblauw. De onderdelen zijn 
lichtbruin, de onderstaartdekve-
ren geelachtig bruin. Het oog is 
rood, evenals de snavel en de 
poten zijn bruin. De lengte be-
draagt circa 14 cm. Naast de 
hierboven beschreven nominaat-
vorm U.c.cyanocephalus kennen 
we ook de ondersoort U.c. muel-
leri Zeld Deze ondersoort is min-
der blauw. De lengte bedraagt 
circa 13 cm en heeft zijn ver-
spreidingsgebied in Zuid Somalië 
en Noord Kenia.  
 

Huisvesting en verzorging: 
 Het gewone blauwfazantje en de ondersoorten komen allemaal uit de streek rond de 
evenaar en ze zijn dus in ons koude landje zeer temperatuurgevoelig na de aankoop 
en vooral plotse temperatuurverschillen verdragen ze zeer slecht. De in Nederland 
gekweekte vogels zijn overigens inmiddels al het een en ander gewend: mijn eigen 
vogels zitten ook bij zes graden vorst met zijn allen buiten in de stralen van de eerste 
ochtend zon hun veren te poetsen en kiezen liever een slaapnest in de volière als in 
het vorstvrije binnenhok. Wel haal ik bij temperaturen onder de vijf graden het badwa-
ter weg. 
 

 De kweek: 
Uit de literatuur blijkt dat men eind 50- begin 60-er jaren van de vorige eeuw door-
kreeg dat de kleine “zaadetertjes” voor hun jongen levend voer nodig hadden en kwa-
men de eerste kweekverslagen. De blauwfazantjes nestelen in een halfopen nest-
kastje of gesloten met rond invlieggat. In de volière bouwen ze soms ook een vrij-
staand nest met hooi, kokosvezels en sharpie voor de afwerking. Het popje legt tot 
vijf witte eitjes die afwisselend door haar en de man bebroed worden. Na 13 dagen 
kippen de eitjes en liggen er donzige donkere jongen in het nest. Blauwfazantjes heb-
ben papillen en vlekjes in de mondholte die verschillend zijn van alle andere soorten. 
Het opfokvoer moet vooral de eerste dagen voldoende dierlijke eiwitten bevatten. Er 
wordt het best geen nestcontrole gedaan want ze laten dikwijls hun kroost in de 
steek. Er mogen ook geen andere blauwfazantjes in de volière rondvliegen want dan 
wordt er zeker en vast ruzie gemaakt. Ze worden officieel  
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KWEEKERVARINGEN 
 
 

 

Als u tijdens uw kweekperiode iets bijzonders, leuks of geks meemaakt, of 
heeft meegemaakt, 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 (graag in een Word bestand) of via de 
E-mail inleveren.  
 
STUUR U VERHAAL OP NAAR: 
Martin Versteeg                
06-28444153 
 

E-MAIL: info@denachtegaalhjd.nl 
 
 
 

OP BEZOEK BIJ….. 
 
 

 

Als je eens jouw hobby wilt delen met al onze leden geeft je dan op voor 
“Op bezoek bij…”. Wij maken dan een afspraak en komen dan snel bij je op 
bezoek. 
 
GEEFT JE DAN OP BIJ: 
Lex Kaptein               
 

E-MAIL: info@denachtegaalhjd.nl 

geringd met ringen ø 2 mm. Als er ge-
ringd wordt is het aanbevolen om de rin-
gen zwart te maken zodat ze niet opval-
len. Persoonlijk ring ik blauwfazantjes pas 
als ze de vleugelpennen al volledig zicht-
baar zijn en ook een maatje groter ø 2,3 
mm ringen overtrokken met ventielslang. 
Dit vermindert heel sterk het risico dat de 
jongen in de steek worden gelaten en of 
uit het nest worden gegooid. We geven 
blauwfazantjes een goede zaadmenge-
ling aangevuld met trosgierst en de on-
kruidzaden van het seizoen. Als er jongen 
zijn verlangen ze ook levend voer en ei-
voer met diepvries pinky’s en Buffalo 
wormpjes. Na een 18-tal dagen verlaten 
de jongen het nest. Na een 8-tal weken 
begint de jeugdrui en vrij vlug zien we de 
rode puntjes op de wangen van de mannetjes van het “gewone” blauwfazantje ver-
schijnen. Als ze nog bij de ouders verblijven, moeten ze dan uitgevangen worden 
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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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BELANGRIJKE DATA 2019 

  

 
- Donderdag 28 maart 2019 
  Ledenbijeenkomst 
 
- Donderdag 25 april 2019 
  Ledenbijeenkomst 
 
- Donderdag 23 Mei 2019 
  Ledenbijeenkomst 
 
 
 
 
 

Noteer deze ledenbijeenkomsten  
alvast in uw agenda! 

 
 

 

VRIENDELIJK VERZOEK 
Het nieuwe contributie jaar is weer begonnen. Wilt u zo vriendelijk zijn om 
uw contributie voor 2019, als u dit nog niet gedaan heeft, over te maken 
naar onze penningmeester. Alvast hartelijk dank 
  

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

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

 WIJ REKENEN OP UW MEDEWERKING. 

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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 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 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 doen. 
 

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 ringen naar u opgestuurd worden dan komen er extra porto-
kosten erbij van € 3,00 per bestelling. 
 

Bestelperiode   

 
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: 06-28444153 of martin.versteeg@upcmail.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 05-05-2018 20-09-2018 20-01-2019 20-03-2019 

Uitlevering ná 01-10-2018 15-12-2018 01-04-2019 15-05-2019 
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Tip van de Ringencommissaris: 
 
Dit is een hele handige tip:  
Ik Kweek zelf pas in het voorjaar maar 
met de eerste ronde bestel ik mijn ringen 
al zodat ik deze in huis heb liggen.  
Bestel en betaal tijdig u ringen dat voor-
komt dat u ringen met spoed of dat deze  
met de volgende ronde besteld moeten 
gaan worden.  
Zet het in u telefoon wanneer de bestel-
rondes zijn in u agenda met evt. het tele-
foonnummer 06-28444153 of  
martin.versteeeg@chello.nl.   
 
 
 

UITNODIGING 

  

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de ledenvergadering, die 
gehouden zal worden op donderdag 28 Maart a.s. om 19.30 uur (zaal 
open om 19.00 uur) in het clubgebouw van de Develruiters aan de  
Molenwei 3  te Heerjansdam. 

  

AGENDA 

  

1. Opening 
2. Notulen vorige vergadering 
3. Ingekomen stukken 
4. Mededelingen 
5. Ledenbestand 
6. Rondvraag 
7. Pauze 
8. Spreker Alois Mingeroet (Fotografie vogels) 
9. Sluiting 
 

 

WAAR: KANTINE LR & PC DEVELRUITERS 
MOLENWEI 3  HEERJANSDAM 
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