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De notulen van donderdag 28 april 2016.
Er waren 16 leden aanwezig.
De bestuursleden Lex en Martin waren afwezig.
1. Opening
De secretaris opende de vergadering en heette iedereen hartelijk
welkom en in het bijzonder de fam. van der Waal.
2. Notulen vorige vergadering
Er waren geen op- of aanmerkingen.
3. Ingekomen stukken
Van de gemeente Zwijndrecht ontvangen jaarplanning vergader
zaal.
Brief van de ING ontvangen adres wijziging zakelijke rekening.
4. Mededelingen
Voorstel Bestuur aan de leden om in 2017 weer een District tentoonstelling in Heerjansdam te houden. De aanwezige leden hadden daar geen bezwaar tegen.
5. Club uitje 2016
Zaterdag 28 mei a.s. gaan we naar Burgers Zoo in Arnhem.
Om 9.00 uur vertrekken we vanaf de Sporthal Den Dam.
Er hebben zich al bijna 20 leden aangemeld om mee te gaan.
6. Rondvraag.
Voordat we naar de film gaan kijken eerst de rondvraag.
Er waren helaas geen vragen.
Na een korte pauze
7. Film.
We konden gaan genieten van een mooie film over de ijsvogel.
En daarna konden we kijken naar een film over Appelvinken tot en
met de Zanglijster.
Iedereen heeft hiervan genoten en na afloop bedankte de secretaris fam. van der Waal
voor deze schitterende presentatie.
8. Sluiting
Om 22.00 uur wenste de secretaris iedereen welthuis en tot de
volgende maand.

Clubblad Digitaal
Wilt u voortaan het clubblad digitaal
krijgen per mail. Geef het door aan een
van onze bestuursleden dan zorgen wij
ervoor dat je volgende maand hem per
mail krijgt. Je kan doen aan
martin.versteeg@chello.nl
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De Roodkop Vliegenvanger

(petroica goodenovii)

Behoort tot de familie van de Australische vliegenvangers
(Petroicidae). Australische vliegenvangers zijn een familie van uit de
orde zangvogels
De gemeenschappelijke naam vliegenvanger is wat misleidend. In het
Engels worden ze ook wel "Australische roodborstjes" (Australian robins) genoemd, wat ook geen gelukkig keuze is.
De meeste soorten hebben een gedrongen bouw met een relatief grote, afgeronde kop, een korte, rechte snav...el en ronde vleugels. Een
groep van deze vogels heeft een rode borst. De vrouwtjes zijn minder
kleurig dan de mannetjes. De lichaamslengte varieert van 11 tot 18
cm. Het zijn voornamelijk insecteneters, die op de grond en in de lucht
op jacht gaan naar insecten.
Het komvormige nest is
gemaakt van mos, dat
wordt bijeengehouden
door spinrag. Het legsel
bestaat uit 2 tot 4 lichtblauwe of lichtgroene eieren met bruine of paarse vlekjes, die 12 tot 14
dagen worden bebroed.De geslachten en
soorten uit deze familie
zijn allemaal endemisch
in Australië, NieuweGuinea, Nieuw Zeeland
of eilanden in de Grote
Oceaan tot aan Samoa.

Ze komen voor in een breed scala van leefgebieden waaronder subalpien tot tropisch regenwoud, mangrovemoerassen en struikgewas in
droge gebieden. Vele soorten zijn deels trekvogels.Het zijn zangvogels die behoren tot de Oscines. De onderorde of clade Oscines valt
uiteen in onder andere twee grote groepen, de Corvida, waarbinnen de
superfamilie Corvoidea en de Passerida waarbinnen een groot aantal
superfamilies van in Europa voorkomende zangvogels zoals de Sylvioidea en de Muscicapoidea.
De naam vliegenvanger (of roodborst) suggereert een verwantschap
met deze Muscicapoidea, maar dat is niet zo. De Australische vliegenvangers (Petroicidae) vormen een geheel eigen familie binnen de clade
Passerida. De familie telt 46 soorten.
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Koolmezen en pimpelmezen leggen
minder eieren in 2015
Koolmezen en pimpelmezen leggen in 2015 ongeveer een ei
minder in vergelijking met het langjarige gemiddelde. Dat
blijkt uit controle van 17.000 nestkasten door Sovon Vogelonderzoek Nederland.
Dat staat in een artikel op de website Nature Today.
De koolmezen legden afgelopen jaar gemiddeld 7,3 eieren tegen 8,5
eieren normaal (gemiddelde over 35 jaar) en de pimpelmees 9,2 tegen 10,2 eieren. Deze vermindering is al sinds 2010 aan de gang. Bij
andere vogels is dat niet het geval.
Mogelijke oorzaak is de vervroeging van de piek aan rupsen, de belangrijkste bron van voedsel voor de jongen van de koolmees en pimpelmees.
''Zouden de mezen tegenwoordig een ei minder leggen omdat ze er
'rekening mee houden’ dat ze minder jongen kunnen voeden, nu ze
vaak te laat zijn voor de rupsenpiek?'', vragen de onderzoekers zich
af. Ook zou het zou een 'tactische keuze' kunnen zijn: een ei minder
betekent een dag eerder jongen in het nest. Dan zijn er meer rupsen
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MELDPUNT VOGELDIEFSTAL
https://www.facebook.com/groups/1093917317306833/?fref=ts
Doel van deze groep is Vogeldiefstal zo snel mogelijk openbaar te maken, om andere vogelliefhebbers te waarschuwen, zodat zij alert kunnen zijn bij eventuele aankoop.
Vaak gaat het om Europese Cultuurvogels en/of bijzondere vogels, maar we horen steeds
meer dat ook de veel gehouden vogelsoorten aantrekkelijk blijken te zijn voor het
dievengilde.
Neem goede voorzorgen om diefstal erg moeilijk te maken zoals;
Sloten op de volière en binnen verblijven, alarminstallatie, camera's, eventueel schrikdraad, e.d. Of dit afdoende zal helpen? Het enige wat we kunnen doen, is het zo
moeilijk mogelijk maken.
Houd een vogeladministratie bij met alle ringnummers
van de eigen kweekvogels en aankoop. Om deze reden
en identificatie is het zeer belangrijk de vogels te ringen
met officiële Bondsringen. Dan is een vogel altijd te herkennen door het lidnummer van de kweker dat op die
ringen staat vermeld. Wanneer vogels terug gevonden
worden maar niet geringd zijn, is het bijzonder lastig te
bewijzen dat het jouw vogels zijn.
Een kleurringetje geeft geen bewijs. Nog geen lid van
een plaatselijke vogelvereniging aangesloten bij de NBvV
waar je ringen kan bestellen? Er is ook de mogelijkheid
om verspreid lid te worden van de NBvV om ringen te
bestellen. Je ontvangt dan ook elke maand een interessant blad over vogels.
Maar ook wanneer de vogels niet voorzien zijn van een officiële ring, vragen wij diefstal op
deze groep te melden. Door op te geven hoeveel en over welke soorten het gaat en eventueel foto's of kenmerken, zal een betrouwbare handelaar toch argwaan krijgen als dergelijke
vogels ineens worden aangeboden. Vooral wanneer hij regelmatig deze groep bezoekt.
Het stelen van vogels is een misdrijf wat niet alleen een geldelijke waarde betreft.
Vaak betreft het vogels die door de eigenaar met grote zorg zijn gefokt/gehouden en daardoor een grote emotionele waarde hebben. Voor veel vogelliefhebbers is het een hobby
waar ze jarenlang van genieten en ieder vogeltje kennen. Wat te doen als je er achter komt,
dat de volière/het vogelverblijf leeg is?
Geef diefstal altijd z.s.m. aan bij de politie en de vogelbond waar je lid van bent.
Plaats zo snel mogelijk en volledig een bericht op deze groep om zoveel mogelijk vogelliefhebbers te bereiken.

MET ELKAAR BEREIKEN WE MEER!
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'Nederlandse' zangvogel doorkruist Sahara
zonder rustpauze
Een zangvogel die veel voorkomt in Nederland, is in staat
om zonder rustpauze door de Sahara te vliegen.
De bonte vliegenvanger
heeft slechts veertig tot
zestig uur nodig om de
Afrikaanse woestijn te
doorkruisen.
De dieren vliegen nonstop
over de Sahara heen en
reizen voornamelijk bij
daglicht, ondanks de hitte.
Dat melden onderzoekers
van de Universiteit van
Groningen in het wetenschappelijk tijdschrift Biology Letters.

Bonte vliegenvangers zijn kleine zangvogels met een lengte van ongeveer dertien centimeter. Twee keer per jaar steken ze de Sahara over. De
vogels broeden namelijk in Europa en overwinteren in het westen van
Afrika.
De wetenschappers brachten de reis tussen deze continenten in kaart
door tachtig bonte vliegenvangers te vangen op hun broedplaats in
Drenthe. Ze bevestigden vervolgens zeer lichte sensoren aan het lichaam van de dieren. De sensoren registreerden elke tien minuten de
felheid van het zonlicht en de temperatuur, zo meldt nieuwssite Physorg.com.
Breedtegraad
Een jaar later slaagden de onderzoekers erin om 27 van de 80 vogels
opnieuw te vangen en de sensoren af te lezen. Aan de hand van de gegevens over het zonlicht (zonsopkomst en ondergang) konden ze precies
bepalen op welke lengte- en breedtegraad de dieren hadden gevlogen op
verschillende momenten tijdens hun reis.
Uit het onderzoek blijkt dat de zangvogels boven de Sahara constant in
beweging waren. Gek genoeg wezen de temperatuurmetingen uit dat de
dieren in relatief koude lucht vlogen boven de woestijn.
Terugweg
De wetenschappers hebben daar een verklaring voor. Vermoedelijk bevonden de dieren zich op zeer grote hoogte. Door de koele
lucht konden ze in één ruk over de woestijn heen vliegen.
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BIJZONDERE-TENTOONSTELLING 2016
GEORGANISEERD DOOR:

VOGELVERENIGING
“DE NACHTEGAAL”
HEERJANSDAM
OPENINGSTIJDEN:
27 OKTOBER OPENING OM 19.30 UUR
ZAAL OPEN VANAF 20.00 UUR TOT 22.00 UUR
28 OKTOBER VAN 10.00 UUR TOT 22.00 UUR
29 OKTOBER VAN 10.00 UUR TOT 16.00 UUR

PLAATS: SPORTZAAL “DEN DAM”
SPORTLAAN, HEERJANSDAM
Zaal is voor rolstoelen toegankelijk
toegang: gratis
Inlichtingen: 06-12616179

Email: info@denachtegaalhjd.nl

www.denachtegaalhjd.nl
of www.tt2016.denachtegaalhjd.nl
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www.vogelverenigingenrayon5.nl
De website van Rayon 5 Zuid-Holland
Hier vindt u het laatste nieuws van de verenigingen

BELANGRIJKE DATA 2016
- Donderdag 26 mei 2016
Ledenbijeenkomst
- Zaterdag 28 mei 2016
Clubuitje “Burgers ZOO” Arnhem
- Zaterdag 24 september a.s.
Regionale Babyshow

Noteer deze
ledenbijeenkomsten

alvast in je agenda!
Mei 2016
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CONTRIBUTIE 2016
Voor het jaar 2016 het vriendelijke verzoek de contributies te voldoen:
Seniorleden: €32,Gastleden: €20,Jeugdleden: €16,Let op! Overmaken op: NL11 INGB 0002252550 t.n.v. Vogelvereniging de
Nachtegaal, p/a Palissanderhout 64 Barendrecht. o.v.v. je kweeknummer.
__________________________________________________________

V.V. DE NACHTEGAAL HEERJANSDAM

Organiseert een
Regionale Technische dag 2016
op zaterdag 24 september a.s.

v.v.”De Nachtegaal” Heerjansdam organiseert op 24 september a.s. een
regionale technische dag (tafelkeuring) bij Diervoeders W.L.Plaizier aan
de Lindeweg 14c te Heerjansdam

Dit is uw kans om alles te bespreken met de keurmeester aangaande
conditie, vorm, kleur en eventuele andere vragen die u al lang beantwoord wilt hebben.
Alle leden van verenigingen uit rayon 5 kunnen meedoen met deze gezellige en leerzame dag.
Inschrijfformulieren krijgt u tijdig toegestuurd of kunt u via de website
invullen (vanaf augustus).
Datum
Inbrengen vogels
Show geopend
Kosten

:
:
:
:

24 september 2016
8.30 uur tot 9.30 uur
10.00 uur tot 15.00 uur
gratis

Hebt u nog vragen, Mail naar: info@denachtegaalhjd.nl
voor meer informatie: www.denachtegaalhjd.nl
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Met v.v. De Nachtegaal
naar Burgers Zoo
Zoals al eerder aangekondigd tijdens de ledenbijeenkomst, staat er een
clubuitje naar Burgers Zoo Arnhem op het programma.
Dit uitje zal plaatsvinden op 28 mei a.s.

Vertrek vanaf Sporthal Den Dam (Sportlaan, Heerjansdam) om ongeveer
8.45 uur. Aankomst in Arnhem om ongeveer 10.30 uur.
Koffie en gebak staat dan voor uw klaar, daarna proberen wij een rondleiding te organiseren.
Daarna kan iedereen op eigen gelegenheid nog een hapje eten.

Kosten: € 20,00
Wij hopen op een grote opkomst!
Alvast een voorproefje? Kijk op
www.burgerszoo.nl.
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Tuinontwerpstudio MINK
Gediplomeerd tuinontwerper
tel: 06-19939508
Mei 2016
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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 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 2016
2e ronde: 16 mei - 30 september 2016
3e ronde: 01 oktober - 31 januari 2017
4e ronde: 01 februari - 31 maart 2017

levering
levering
levering
levering

na:
na:
na:
na:

1 okt.2016
15 dec.2016
1 april 2017
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 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.

LET OP!! Er worden alleen compleet
ingevulde formulieren in behandeling genomen.
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UITNODIGING
Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de jaarvergadering, die
gehouden zal worden op donderdag 26 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
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opening
Notulen vorige vergadering
Ingekomen stukken
Mededelingen
Rondvraag
Lezing van Lou Megens
Pauze
Vervolg lezing
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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