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Verenigingsinfo 
 

 

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

Secretaris:             
Walter Rötgers 
Tel: 06-53140321             
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.: 06-53803641  
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 25 april 2019 
 

Op deze avond waren 18 leden aanwezig, van het bestuur was alleen de ringencommissaris er niet. 
 

Opening 
De voorzitter opende de vergadering en heette iedereen hartelijk welkom en in het bijzonder Lou 
Megens die ons na de vergadering een lezing ging geven over de Paradijsvogel. 
Wij hebben een droevige bericht ontvangen dat op 13 april jl. oud lid  Willem Weizenbach  
is overleden op 73-jarige leeftijd. De voorzitter vroeg aan de aanwezige om één  minuut stilte. 
 

Notulen vorige vergadering 
Er waren geen op- of aanmerkingen. 
 

Ingekomen stukken 
Het voorlichtingsbulletin van de N.B.v.V is binnen gekomen. Mondial was een groot succes. 
Er zijn verkiezingen voor het hoofdbestuur. Tussentijds zal Sjoerd Munniksma aftreden,  en 
aftredend maar wel herkiesbaar is Klaas Snijder voorzitter N.B.v.V. De Uitslag van de enquête van 
Onze Vogels kunt u vinden op de website van de Bond. Nieuwsbrief KMV: het 95 puntensysteem 
blijft bestaan. Dat betekent bij dat de  stellen en stammen niet meer  meedoen met de enkelingen 
en dat bij de stellen geen eenheidspunten meer worden gegeven. Volgens het hoofdbestuur is hier 
bewust voor gekozen vanwege internationale afspraken. Het nieuwe vraagprogramma wordt door 
de KMV herschreven en zal voor 2021-2025 verschijnen. 
 

Mededelingen 
Op 12 april jl. hadden wij weer een Rayonvergadering. Een kort verslag van de voorzitter over het 
jaarverslag van de N.B.v.V  dit is uitgelopen op een klein verlies door het teruglopend leden aantal . 
De Districtsvergadering van vrijdag 3 mei a.s., afscheid van Piet Hagenaars, en huldigingen  van de 
Wereldkampioenen. Tijdens de bestuursverkiezing  zal de nieuwe districtsvoorzitter gekozen wor-
den. Het districtsbestuur zal Kees Diepstraten voordragen. Tevens is Hans van Egmond (vz Rayon 1) 
aftredend en herkiesbaar. Stichting Districtstentoonstelling Zuid-Holland is dit jaar te gast in Helle-
voetsluis. Daar worden ook gelijk de verbeterpunten doorgevoerd. De Rivieren cup wordt in week 
49 van 2020 gehouden te Heerjansdam en de regionale t.t. in week 43 van 2020. De 5 personen 
die aan de cursus surveillant meedoen hebben inmiddels module 4 gemaakt. 
 

Clubuitje 
Dit jaar gaan we op 25 mei a.s. naar ZooParc Overloon in Overloon, inschrijving kan tot 11 mei a.s.. 
 

Rondvraag 
Er waren geen vragen. 
Wel een mededeling van Gijs Vermeer; dat Ad Wagenmakers met zijn hart tobt en rust moet hou-
den. Het nieuwe email adres van Martin is: martin.versteeg@t-mobielthuis.nl 
 

Lezing Lou Megens 
Tijdens de pauze hebben we met de aanwezige leden de ingerichte container kunnen aanschou-
wen. De leden vonden het fantastisch.  
Daarna was het Lou die het hoogste woord had deze avond. Deze bijzondere paradijsvogels zijn 
een lust voor het oog. Wij bedankten Lou voor zijn interessante lezing. 
 

Sluiting 
Omstreeks 22.00 uur bedankte de voorzitter Lou Megens en de aanwezige leden voor hun komst. 
 

Notulant: Walter Rötgers 



 

Mei 2019                                                             4 



 

Mei 2019                                                             5 

Babyshow en BBQ 

Inschrijfformulier voor de BBQ op zaterdag 21 september a.s. 
 

Ja, ik kom op de BBQ met  _______ personen 
 
En ik wil graag _____ x het vleespakket 
En ik wil graag _____ x het vispakket 
 
Naam: _________________________  Telefoonnummer: ___________________ 



 

Mei 2019                                                             6 

 

 



 

Mei 2019                                                             7 

Op bezoek bij…… Simon Kooiman 
 

Nadat ik in 2017 het buitenverblijf van Simon Kooiman ben wezen bewonderen, was 
het nu eens tijd om zijn binnen verblijf te gaan bewonderen. Nadat ik een afspraak 
had gemaakt ben ik afgereisd naar Simon. Ik werd hartelijk ontvangen met een lekker 

bakkie koffie. Na de koffie werd het tijd 
om naar zijn binnen verblijf te gaan. Op 
de slaapkamer verdieping is er een ka-
mer geheel ingericht voor het kweken 
van diverse tropen. Toen ik eenmaal bin-
nen was keek ik mijn ogen uit, wat een 
mooi ingerichte kamer en super schoon.  
Simon heeft diverse kooien met koppels 
Binsenastrilde, Gouldamadines, Cere-
samadines, Maskeramadines, Spits-
staartamadines,en Driekleurpapegaai-
amadines. Met deze soorten probeert 
Simon te fokken, en zoals blijkt heeft hij 
succes want in diverse kooien vliegen 
de jongen al uit of zitten al in de uitvlieg-
kooi. Alle kooien zijn voorzien van Led-
verlichting en om de kooien wat aan te 
kleden en de vogels wat beschutting te 
geven heeft hij van een kunstkerstboom 
er takken ingedaan. Ook wat de verzor-
ging betreft van de vogels kan je wel 
aan Simon overlaten. Er ontbreekt niets 
voor de vogels, een mengeling van vo-
gelvoer, op tijd eivoer, eierschillen, sla, 
meelwormen en zeker niet onbelangrijk 
water. En niet alleen dagelijks vers 
drinkwater maar ook badwater. 
 

Simon verklapte wel dat hij wat moeite 
heeft met het ringen van de vogels maar 
ook hier heeft hij weer een oplossing 
voor gevonden. Namelijk zijn vrouw. 
Sinds enkele jaren ringt zij de vogels, 
ook al ging dat in het begin ook wel wat 
moeilijk maar de aanhouder wint. En zo 
worden nu alle vogels zorgvuldig ge-
ringd. 
 

Nu het fokken er bijna op zit is Simon 
ook weer druk in de weer om zijn buiten-
verblijf gereed te maken voor de vogels.  
Nu alles weer een soppie of een verf-
kwast heeft gehad is het nog een kwes-
tie van inrichten en hup de vogels weer 
naar buiten.  
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Simon wil dan ook graag dat de vogels half mei naar buiten kunnen, dit hangt natuur-
lijk af van het weer. 
Dit alles gezien te hebben stond er nog een heerlijk tweede bakkie koffie voor mij 
klaar en hebben we nog heerlijk zitten praten over onze prachtige hobby. 
Zo al praten ben ik er toch wel achter gekomen dat het Simons lust en zijn leven is 
en dat hij er samen met zijn vrouw van geniet.  
 
Na ruim anderhalf uur gezelligheid was het weer tijd om huiswaarts te gaan en kon ik 
terug kijken op een leuke tijd. Simon bedankt en blijf genieten. 
 
Lex Kaptein 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Meer foto’s op  
onze website 
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Met v.v. De Nachtegaal naar  

ZooParc in Overloon 
 

Zoals al eerder aangekondigd tijdens de ledenbijeenkomsten, staat er-
voor dit jaar een clubuitje naar Zooparc Overloon op het programma.  
 

Dit clubuitje zal plaatsvinden op zaterdag 25 mei a.s. 
Vertrek vanaf de parkeerplaats LR&PC Develruiters, Molenwei 3 Heer-
jansdam om 08:30 uur. Aankomst in Overloon om ongeveer 09:45 uur. 
We rijden indien mogelijk zoveel als kan met elkaar mee en vergeet dan 
de chauffeur niet. De auto rijdt tenslotte niet op water. 
 

Bij aankomst staat de Koffie en het gebak voor ons klaar, daarna krijgen 
wij een rondleiding van ongeveer twee uur door het park. Na deze rond-
leiding is het voor iedereen vrij wandelen in het park en/of op eigen ge-
legenheid  een hapje te gaan eten. Vertrek uit het park wordt ter plaat-
sen afgesproken. Op de terugweg gaan we nog gezellig met elkaar een 
pit stop houden en nagenieten dit onder het genot van een hapje en een 
drankje. Dit is voor eigen kosten. Mocht u dit laatste niet mee willen 
doen, zorg dan voor eigen vervoer. 
 

Kosten: € 17,50 pp 
Dit is inclusief entree, koffie met gebak en de rondleiding. 
 

U kunt u opgeven bij secretaris Walter Rötgers voor 11 mei a.s. en graag 
vooruit betalen i.v.m. het bestellen van de tickets en de koffie met gebak. 
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VOGELMUUR 
 
Van de vele onkruidzaden die we voor on-
ze vogels als voedsel gebruiken is muur 
het bekendste. Het grote voordeel van 
deze plant is dat ze reeds zeer vroeg in 
het voorjaar geschikt is om aan de vogels 
te voeren. Midden maart is het reeds in 
grote hoeveelheden te vinden, hetgeen 
van belang is, omdat vele kwekers deze 
planten gebruiken bij het grootbrengen 
van jonge vogels. Zowel de bladeren als de 
stengels en de zaden worden door de vo-
gels graag gegeten. Het beste kan men de 

planten in bossen met wortel en al in de volière leggen, dan blijft het groen ook 
enige dagen fris, wanneer men het 's avonds maar even met water besproeit. 
Muur is zeer rijk aan onmisbare chemische elementen die nodig zijn om de vogels 
in goede conditie te houden. Niet alleen onze wildvogels eten muur erg graag, 
vooral ook voor kanaries is het uitstekend groenvoer, speciaal in de broedtijd, 
zodat vele kwekers wanneer er jongen zijn, in plaats van sla of andijvie, muur aan 
hun vogels geven. Ook de meeste tropische vogels en parkieten eten graag muur. 
Wanneer men muur in bossen in de volière legt of hangt, voorkomt men ook ver-
veling bij de vogels, omdat ze regelmatig met de muur bezig zijn. Muur wordt 
vrijwel overal als onkruid aangetroffen en langs praktisch alle buitenwegen te 
vinden. Natuurlijk moet men overtuigd zijn dat de plaats waar de muur staat niet 
bespoten is, dit geldt vooral bij land - en tuinbouwgronden waar muur altijd te 
vinden is. Tot de late herfst blijft muur groeien en is ze geschikt voor onze vo-
gels. 
 

Mocht u verhinderd zijn om op onze laatste ledenbijeenkomst  
van dit seizoen aanwezig te zijn dan wenst het bestuur u een fijne 

vakantie en graag tot 21 september a.s. op onze  
Regionale Babyshow, 
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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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In september krijgt u meer informatie in dit clubblad en/of op onze website 
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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 

 

BELANGRIJKE DATA 2019 
 
- Zaterdag 25 mei 2019 
  Clubuitje ZooParc Overloon 

  

- Zaterdag 21 september 2019 
  Babyshow en BBQ 
 

- Donderdag 26 september 2019 
  Ledenbijeenkomst 

Noteer deze ledenbijeenkomsten  
alvast in uw agenda! 

 

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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V.V.  DE NACHTEGAAL  HEERJANSDAM 
 
 

Organiseert een 
Regionale Technische dag 2019 

op zaterdag 21 september a.s. 
 
 

v.v. ”De Nachtegaal” Heerjansdam organiseert op 21 september a.s. een 
regionale technische dag (tafelkeuring) in de kantine van LR&PC Develrui-
ters, Molenwei 3 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 beant-
woord wilt hebben. 
 

Alle leden van verenigingen uit rayon 5 kunnen meedoen met deze gezel-
lige en leerzame dag. 
 

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

Datum    : 21 september 2018 
Inbrengen vogels  : 8.30 uur tot 9.30 uur 
Show geopend   : 10.00 uur tot 15.00 uur 
Kosten    : gratis 
 
 

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

voor meer informatie: www.denachtegaalhjd.nl 
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 Ringen bestellen 2020 
 

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 2020 zijn te downloaden van de N.B.v.V. site. 
 

Het telefoonnr. of E-mailadres van onze ringencommissaris, 
Martin Versteeg is: 06-28444153 of ringen@denachtegaalhjd.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 05-05-2019 20-09-2019 20-01-2020 20-03-2020 

Uitlevering ná 01-10-2019 15-12-2019 01-04-2020 15-05-2020 
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Willem Weizenbach 
15 maart 1946                                                        13 april 2019 

 

Op 13 april jl zijn wij opgeschrikt door het bericht dat  
Willem Weizenbach op 73 jarige leeftijd is overleden 

 

Wij willen zijn vrouw Angelique, kinderen, kleinkinderen  
en familie veel sterkte wensen met dit verlies. 

 

UITNODIGING 

  

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de ledenvergadering, die 
gehouden zal worden op donderdag 23 mei 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. Filmavond 
9. Sluiting 
 

WAAR: KANTINE LR & PC DEVELRUITERS 
MOLENWEI 3  HEERJANSDAM 
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