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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 de ledenvergadering van donderdag 30 april 2015. 
Er waren op die avond 17 leden aanwezig inclusief bestuur. Walter was 
afwezig vanwege een vakantie met zijn gezin. 
 

1. Opening 
    De voorzitter opende de vergadering en heette iedereen welkom. 
2.  Notulen vorige vergadering 
     Er waren geen op of aanmerkingen en de notulist werd bedankt.  
3.  Ingekomen stukken 
     - Aanvragen van de vergunningen zijn binnen 
     - Subsidie van de Gemeente Zwijndrecht is al binnen 
4.  Mededelingen 
     - De TT voor 2016 word weer gehouden in week 43 
     - Algemene bond wil gaan samenvoegen met de NBvV 
        want ze hebben per aankomend jaar geen bestuur meer. 
     - Dordrecht houdt de zandwedstrijd voor kanaries dit jaar  
       gelijk in de periode van de DTT. 
     - Voorburg heeft de meeste nieuwe leden binnen gehaald  
        in 2014. 
     - Keurbriefjes komen waarschijnlijk online 
5.   Rondvraag 
6.   Pauze 
7.   Film van Teun en Nelly v/d Waal  
     Over de Wildernis, mooie film om te zien hoe het verloopt in een     
     jaar tijd.  
8. Sluiting 
      Na de film bedankte de voorzitter familie v/d Waal en sloot 
      de bijeenkomst en wenste iedereen wel thuis. 

 

Donderdag 28 mei a.s. 

Ledenbijeenkomst 

Aanvang 20:00 uur, zaal open om 19:30 uur 

U KOMT TOCH OOK! 

We hebben onze facebook pagina aangepast  wie het leuk lijkt om de 
laatste nieuws  te lezen ook van andere vereniging word vrienden.  
www.facebook.com/vogelverenigingde.nachtegaal 
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Nederland – Gruttoland 
 
Grasland zonder Grutto’s is als muziek 
zonder emotie. Onvoorstelbaar dus.  
Generaties groeiden op met deze vro-
lijk joelende voorjaarsbodes. Tot ver in 
de 20e eeuw was Nederland een grutto 
paradijs, met meer dan 100.000 broed-
paartjes. Dat was dan meer dan de 
helft van alle grutto’s in de hele wereld. 
Maar het platteland veranderde snel. 
Zo snel dat de grutto’s het tempo niet 
konden bij houden. Er kwamen koeien, 
en er werd steeds vroeger in het voor-
jaar gemaaid. Verdroging en verzuring 

deden hun intrede en voor landbewerking kwamen steeds zwaardere machines. Het 
platteland veranderde van een veelkleurig mozaïek in eenvormige productievlaktes. 
En daarop vonden de grutto’s steeds minder rust. Veiligheid en voedsel. Hun aantal 
daalt nog steeds en nadert de 45.000 grens. Gelukkig groeit het besef dat het anders 
kan. Veel boeren en vrijwilligers zijn al actief met weidevogelbescherming. Daarnaast 
moet een gevarieerd beschermingspakket van onderzoek, voorlichting en agrarisch 
natuurbeheer Nederland weer grutto-waardig maken. 
 
De grutto is een zomergast! ’s Winters verblijven ze voor de West-Afrikaanse kust. 
Vanaf februari keren ze bij ons terug. Met acrobatische tuimelvluchten boven de wei-
de is de balts begonnen. We zijn dan in maart beland. Alom schalt het ‘smekende’ 
gru-to  gru-to gru-to door het boerenland. In de tweede helft van april hebben de 
meeste grutto’s een nest tussen het gras, meestal met vier eieren. Er is dan een 
overvloed aan regenwormen en insecten, hun belangrijkste voedsel. Na 25 dagen 
komen de jongen – pullen - uit het ei. Vanaf begin juni worden die zelfstandig. Grut-
to’s gaan zich dan groeperen op gemeenschappelijke slaapplaatsen in ondiep water. 
Met de zomerrui komt hun verenpak in goede conditie voor de trek. De meeste grut-
to’s trekken vanaf half juli weer weg. Het platteland verstilt, tot het volgende voorjaar. 
 

Gruttoboerderijen. 
 
Op een grutto boerderij loeien  
niet alleen koeien. Vanaf maart 
weten ook de luidruchtige grut-
to’s zich hier welkom. De boer 
houdt in zijn bedrijfsvoering vol-
op rekening met deze andere 
soort weide vogels. Zo worden 
de nesten goed beschermd. En 
met ‘gefaseerd’  
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maaien zorgt de boer voor een gevarieerd grutto – vriendelijk – weide-
landschap. Ook vrijwilligers en onderzoekers helpen mee aan een gezonde 
toekomst voor het bedrijf én de weidevogels. 
Gruttoboerderijen liggen in de goede weidevogelgebieden van Noord – en 
West – Nederland. Natuurvriendelijk plattelandsbeheer gaat hier hand in 
hand met een verantwoorde en rendabele voedselproductie. De grutto-
boerderijen delen hun ervaringen graag met andere boerenbedrijven. Ze 
laten met trots zien hoe de grutto en andere weidevogels, geholpen kun-
nen worden. 
 
Nederland – Gruttoland is een plan dat weidevogels een duurzame toe-
komst wil; geven. Gruttoboerderijen zijn daar een onderdeel van.  
Nederland – Gruttoland is een initiatief van Vogelbescherming Nederland, 
Landschapsbeheer Nederland en de landelijke koepel van agrarische na-
tuurverenigingen Boeren Natuur Nederland.   
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Nieuws…... 
 
Bij deze willen wij u en de leden van deze vogelvereniging graag op de 
hoogte brengen van onze nieuwe website www.vogel-plaats.nl !!! 
 
Een overzichtelijke vogel advertentie site met als doel het samenbren-
gen van particulieren, kwekers, en winkels om zo de handel en het 
kunnen vinden van te koop staande vogels te verbeteren.  Handige 
zoekfuncties in de lijsten met kwekers en winkels maken dat u gemak-
kelijk vogelliefhebbers of winkels bij u in de buurt én elders in het land 
kunt opzoeken. 
 
Op deze site kunt u gratis snel en eenvoudig een particulier of kwekers 
account aanmaken en uw vogel advertenties plaatsen. 
 
Graag zouden wij u willen vragen dit mailtje door te sturen naar uw le-
den of dit goede nieuws bij een ledenbijeenkomst bekend te maken! 
Wij zouden dit zeer op prijs stellen. 

http://www.vogel-plaats.nl/
https://dub128.mail.live.com/mail/www.vogel-plaats.nl
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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 wel-
kom. 
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 
 

 

Ledenbijeenkomst 
 
Op de ledenbijeenkomt van 28 mei a.s. zal Alois van Mingeroet ons weer 
een lezing houden met als onderwerp een algemeen vogelpraatje.  Altijd 
leerzaam, dus u bent van harte uitgenodigd om op deze avond aanwezig 
te zijn. 
 

U steekt er altijd wat van op!! 
 

Datum:  28 mei 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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Amerikaanse zangvogels fluiten in regionaal accent 

Sommige zangvogels in de Verenigde Staten fluiten in een regionaal ac-
cent, zo blijkt uit een nieuw ondezoek.Het volume en de toonhoogte 
waarop Gambels mezen in de Rocky Mountains en de Sierra Nevada zin-
gen hangt af van de hoogte waarop ze leven. 

Het plaatselijke accent ontstaat waarschijnlijk, omdat de zangvogels 's 
winters niet migreren en van jongs af aan op dezelfde plek blijven leven. 
Maar de verschillen in hun gezang dienen mogelijk ook als een sociaal 
signaal. 

Dat melden onderzoekers van de Universiteit van Nevada in het weten-
schappelijk tijdschrift Royal Society Open Science. 

Opnames 

De wetenschappers maakten geluidsopna-
mes van het gezang van mannelijke Gam-
bels mezen op verschillende hoogtes in de 
Sierra Nevada, variërend van 1.800 tot 
2.400 meter. 

De structuur van het gezang bleek sterk te 
verschillen tussen vogels die hoog en laag 
leefden. Waarschijnlijk wordt dit het accent 
doorgegeven van vader op zoon. 

Ook vogels die op dezelfde hoogte verbleven maar op verschillende ber-
gen leefden, bleken overigens een ander accent te hebben. 

Vrouwtjes 

De verschillen tussen het gefluit in een relatief klein gebied zijn opval-
lend. Gambels mezen migreren weliswaar niet, maar ze verkennen wel 
regelmatig hun directe omgeving en bezoeken dan ook andere bergen. 

De wetenschappers vermoeden dan ook dat de accenten een sociale 
functie hebben. De dieren laten ermee horen uit welke buurt ze komen. 

Vrouwtjes zouden de verschillen in klanken daardoor kunnen gebruiken 
om lokale mannetjes te onderscheiden van indringers, zo meldt Science 
Now.  

"De resultaten suggereren dat de aan hoogteverschillen gerelateerde ac-
centen dienen als een soort signaal van lokale afkomst", schrijft hoofd-
onderzoekster Carrie Branch. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gambels_mees
http://rsos.royalsocietypublishing.org/content/2/4/150019
http://news.sciencemag.org/biology/2015/04/bird-accents-change-elevation
http://news.sciencemag.org/biology/2015/04/bird-accents-change-elevation
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DISTRICTSTENTOONSTELLING 
ZUID-HOLLAND 2015 

 

Beste leden 
 
De volièrevereniging “De Nachtegaal” uit Heerjansdam organiseert van dinsdag 15 t/m  
zaterdag 19 december a.s. de Districtstentoonstelling Zuid-Holland 2015 in de Sporthal 
“Den Dam” aan de Sportlaan 8 te Heerjansdam.  
Deze tentoonstelling staat open voor alle leden en jeugdleden van afdelingen uit het district 
Zuid-Holland. 
 
Om deze tentoonstelling tot een succes te maken hebben wij u, als inzender, hard nodig. 
Een show organiseren zonder vogels, daar ben je snel klaar mee. En dat is nu juist niet onze 
bedoeling.  
 

DUS DOE MET ONS MEE 
 
Buiten het vastgestelde prijzenpakket volgens het reglement, stellen wij extra prijzen ter be-
schikking voor het individuele klassement (vijf hoogste) en voor het verenigingsklassement 
(10 hoogste). Een reden te meer om met deze Districtstentoonstelling Zuid-Holland 2015 
mee te doen, wij rekenen op u. 
 
De reglementen en inschrijfformulier liggen na 16 oktober klaar bij uw secretaris of u kunt 
ze aanvragen via info@denachtegaalhjd.nl. U kunt de reglementen en het inschrijfformulier 
ook vinden op onze website: www.dtt2015.denachtegaalhjd.nl  
 
Het programma ziet er als volgt uit: 
Dinsdag  15 december: vogels inbrengen vanaf 15.00 uur tot 21.00 uur. 
Woensdag 16 december: aanvang keuring 9.00 uur. 
Donderdag 17 december: Opening T.T. 19.30 uur, T.T. geopend tot 22.00 uur 
Vrijdag  18 december: T.T. open van 10.00 uur tot 22.00 uur. 
Zaterdag  19 december: T.T. open van 10.00 uur tot 16.00 uur. 
Prijsuitreiking 14:00 uur en het uitkooien van de vogels begint om 16.15 uur. 
 

Voor evt. vragen kunt u terecht bij onze DTT-secretaris Raymond Sluiter  
of Lex Kaptein. 

Raymond : 0180-654039                                           Lex: 06-12616179 
 

Email: info@denachtegaalhjd.nl 
 

VOOR MEER INFORMATIE:  

WWW.DTT2015.DENACHTEGAALHJD.NL 

mailto:info@denachtegaalhjd.nl
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Gaat u zaterdag 30 mei 2015 gezellig mee met 

v.v. De Nachtegaal, Heerjansdam naar 

 
"Zoo Veldhoven te Veldhoven" 

  
  Prijs per persoon:   € 15,00  
                              : 65+   € 12,50 
  
Belangstellende kunnen zich opgeven bij onze 
secretaris: Walter Rötgers 
 
Bij aankomst beginnen wij met een bakje koffie 
met …….. 
 
Daarna worden we door een gids rondgeleid door 
het park. Na deze rondleiding kan iedereen nog op 
eigengelegenheid genieten in het park. 
 
We gaan met eigenvervoer, maar proberen zoveel 
mogelijk met elkaar mee te rijden.  
 
Dus verzamelen wij om 9:00 uur bij de sporthal 
“Den Dam” aan de Sportlaan te Heerjansdam. 
 
Geschatte terugkomst 16:30 uur, in Heerjansdam. 
 
  
Wilt u zich vooraf inlezen kijk dan ook eens op: 
 

www.zooveldhoven.nl 
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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 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 1e ronde dient u dus uiterlijk 05 mei 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: 
1e ronde: voor 05 mei en de uitlevering is op 01 oktober 

2e ronde: voor 20 september en de uitlevering is op 15 december 

3e ronde: voor 20 januari en de uitlevering is op 1 april  

4e ronde: voor 20 maart en de uitlevering is op 15 mei 
 

De bestelformulieren voor 2016 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. 
 
 

LET OP!! Er worden alleen compleet  
ingevulde formulieren in behandeling genomen. 
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BELANGRIJKE DATA 2015 

 
  

- Donderdag 28 mei 2015 

Ledenvergadering. 
 
- Zaterdag 30 mei 2015 
Clubuitje naar ZOO Veldhoven 
 
- Zaterdag 3 oktober 2015 
Regionale Babyshow 
 

Noteer deze  
ledenbijeenkomsten  

alvast in je agenda! 

V.V.  DE NACHTEGAAL  HEERJANSDAM 
 

Organiseert een 
Regionale Technische dag  2015 

op Zaterdag 3 oktober a.s. 
 

V.V.”De Nachtegaal” Heerjansdam organiseert op 3 
oktober a.s. een regionale technische dag 
(tafelkeuring) bij Diervoeders W.L.Plaizier aan de Lin-
deweg 14c te Heerjansdam  
 

Dit is uw kans om alles te bespreken met de keur-
meester aangaande conditie, vorm, kleur en eventue-
le andere vragen die u al lang beantwoord wilt heb-
ben. 
 

Alle leden van verenigingen uit rayon 5 kunnen mee-
doen met deze gezellige en leerzame dag. 
 

Inschrijfformulieren krijgt u tijdig toegestuurd of kunt 
u via de website invullen (vanaf augustus). 

 

Datum    : 3 oktober 2015 
Inbrengen vogels  : 8.30 uur tot 9.30 uur 
Show geopend   : 10.00 uur tot 15.00 uur 
Kosten    : gratis 
 

Heeft u nog vragen, Mail naar: info@denachtegaalhjd.nl 
 

voor meer informatie: www.denachtegaalhjd.nl 
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 UITNODIGING 

  

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de ledenvergadering, die 
gehouden zal worden op donderdag 28 mei 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 

  

1e. Opening 
2e. Notulen vorige vergadering 
3e. Ingekomen stukken 
4e. Mededelingen 
5e. District nieuws 
6e. Rondvraag 
7e. Lezing van Alois van Mingeroet 
8e. Pauze 
9e. Vervolg  lezing 
10e. Sluiting 

 
U komt toch ook? 
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