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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 
 

Contributie: 
Senioren leden (NBvV)  € 34,00 p/j 
Jeugdleden (NBvV)  € 17,00 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. 
 

Aanmelden of opzeggen: 
Wilt u zich aanmelden bij onze club of wilt u 
zich juist als lid opzeggen, dan kunt u dit doen 
via onze website. Met in achtneming van ons  
Regelement. U vindt het reglement ook op  
onze website. 

Verenigingsgebouw: 
Clubgebouw LR & PC Develruiters 
Molenwei 3 
Heerjansdam 
 

Algemeen E-mailadres: 
info@denachtegaalhjd.nl 
 

Website: 
www.denachtegaalhjd.nl 
 

WhatsApp-Groep beheerders:  
Danielle Entjes  
Martin Versteeg 
 

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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Nog even geduld 
 

Ons geduld wordt wel op de proef gesteld, we kunnen en mogen nog geen bijeen-
komst organiseren. Jammer, ik persoonlijk baal hier ontzettend van, ik denk iedereen 
wel. Maar het is voor onze gezondheid zullen we maar zeggen. Ik hoop dan ook dat 
op het moment van het uitkomen van dit clubblad er al vele van ons zijn gevacci-
neerd, 1 of misschien al 2 keer. Wellicht als iedereen gevaccineerd is dat we dan ko-
mende weken groenlicht krijgen om toch nog voor de zomerstop nog eens bij elkaar 
te kunnen komen, want na zoveel maanden mag dat wel weer een keer. 
Zoals ieder jaar is de ledenbijeenkomst van mei de laatste bijeenkomst voor de zo-
merstop. Zoals het nu blijkt dat wij nog geen bijeenkomst in mei mogen organiseren 
maar in juni is het wel mogelijk dat wij natuurlijk dit jaar een uitzondering maken en 
toch nog een ledenbijeenkomst in juni plannen. Denk hierbij aan donderdagavond 24 
juni a.s., maar dit natuurlijk onder voorbehoud en als het door mocht gaan dan staat 
deze natuurlijk in het teken van de Algemene jaarvergadering. 
 

Op onze oproep “Adverteerders gezocht” in ons vorige clubblad van april heeft ons 
geen windeieren opgeleverd. Wij hebben via twee leden wel 5 nieuwe adverteerders 
kunnen plaatsen in ons clubblad vanaf mei. Hierdoor hebben wij de adverteerders die 
ons verlaten hebben ruimschoots kunnen opvullen. Sterker nog we hebben het club-
blad met 4 bladzijdes uit moeten breiden om u toch ook nog van informatie te kunnen 
blijven voorzien.  
Wij, het bestuur, zijn deze twee heren bijzonder dankbaar voor hun inzet. 
 

Voor het 2e jaar op rij hebben wij moeten besluiten dat ons jaarlijks clubbuitje niet 
door kan gaan. Zoals u wellicht weet stond dit jaar Dierenrijk in Nuenen op het pro-
gramma, maar wat in het vat zit verzuurd niet en dit clubuitje houden we nog te goed.  
Hopelijk kunnen en mogen we volgend jaar wel weer van ons clubuitje genieten. 
 

Vooralsnog hebben wij er het volste vertrouwen in dat na de zomerstop alles weer op-
gepakt kan worden. Zo zijn wij, als bestuur, volop met de voorbereidingen bezig van 
Regionale Babyshow (zaterdag 18 september a.s.), de Bijzondere Tentoonstelling 
(dinsdag 26 oktober t/m zaterdag 30 oktober a.s.) en de Rayontentoonstelling  
“De Rivierencup” (donderdag 9 december t/m zaterdag 11 december a.s.).  
Noteer deze datums vast in uw agenda en hopelijk kunnen we dan van elkaars aan-
winsten van dit jaar genieten en veel ervaringen uitwisselen. 
 

Als laatste wil ik u erop wijzen, als wij in de maanden mei of juni niet bij elkaar kunnen 
komen dat wij er zeker van uitgaan dat de ledenbijeenkomst van 30 september a.s. 
door kan gaan. En dan staat deze bijeenkomst in het teken van de Algemene leden-
vergadering (als deze niet eerder heeft kunnen plaats vinden) en van de Bijzondere 
tentoonstelling en terugblik van de Regionale Babyshow. 
 

Mocht het Coronavirus ons voor de zomerstop niet in de gelegenheid stellen om bij 
elkaar te komen wil ik u alvast, mede namens alle bestuursleden, u een fijne vakantie 
wensen en houd het gezond en hopelijk tot snel. 
 

Lex Kaptein, 
Voorzitter v.v. De Nachtegaal Heerjansdam. 
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Vogelspotters rukken massaal uit:  
Bijzondere meeuw opgedoken in Scheveningen 

 

Op het noordelijk havenhoofd in Scheveningen is het al dagen druk door de 
komst van een bijzondere gast. Gehurkt op de steile rotsblokken en met joekels 
van camera's in de hand pakken vogelliefhebbers de kans van hun leven: de 
zeldzame Ross’ meeuw vastleggen. 

 

De Zoetermeerse boswachter en vogelspotter Jo-
nathan Leeuwis sjeesde donderdag naar het noor-
delijk havenhoofd toen hij hoorde dat zijn favoriete 
vogel eindelijk weer in Nederland was. ,,De tijd dat 
ik het land doorkruis om zeldzame soorten te spot-
ten ligt achter mij, maar hier maak ik zonder twijfe-
len een uitzondering voor.” 
 

Het zien van de Ross’ meeuw wordt door veel lief-
hebbers gezien als de heilige graal in hun hobby. 
Uit statistieken van waarnemers blijkt dat de vogel 

in de afgelopen vijftien jaar maar twee keer eerder is gezien. Wanneer de meeuw in 
Nederland opduikt, is hij namelijk flink verdwaald. De vogelsoort leeft ver in het noor-
den, in het arctische deel van Oost-Siberië.   

Dit jaar wordt de  
Districtsshow Zuid-Holland 2021  

georganiseerd door  
“Stichting Districtsshow Zuid-Holland”  
i.s.m. 1e.Flakkeese Vogelvereniging 

Middelharnis  
van 15 t/m 18 dec. 2021  

Later meer op: www.SDZH.nl 

Ook dit jaar kunnen wij ons jaarlijks terugkerende 
clubuitje niet doorlaten gaan. 
Hopelijk volgend jaar beter. 
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Vogelrecords: Hoger dan een vliegtuig en 
sneller dan een F1-wagen! 

Slechtvalk 
389 kilometer per uur! 
 

De titel ’snelste vogel in duikvlucht’ staat op naam van 
de slechtvalk. Het record van 389 kilometer per uur 
(sneller dan een Formule    1-auto!) werd in 2005 ge-
meten in de VS en kreeg een vermelding in het Guin-
ness Book of Records. 
 

Noordse stern 
90.000 kilometers in een jaar 
 

Het record voor de langste afstand ooit afgelegd door 
een trekvogel staat op naam van een gezenderde Ne-
derlandse noordse stern: de vogel vloog in 1 jaar tijd 
90.000 kilometer. De noordse stern trekt over de Atlan-
tische Oceaan naar het zuidelijk halfrond. Een deel van 
hen rondt Kaap de Goede Hoop, en vliegt de Indische 
Oceaan op en later naar Antarctica. Anderen gaan via 
Zuid-Amerikaanse kust naar het Zuidpoolgebied. 
 

Rosse grutto 
10.000 kilometers ineens 
 

De Rosse grutto vliegt vanuit Alaska in tien dagen ruim 
10.000 kilometers naar Nieuw-Zeeland. Eten en slapen 
onderweg zit er niet in aangezien de route volledig over 
zee gaat. De gewone grutto kan er ook wat van. In 24 
uur vliegt hij nonstop van Spanje naar Nederland. 
 

Rüppels gier  
11.300 meter hoog 
De hoogst vliegende vogel is de Rüppels gier. De Afri-
kaanse giersoort vliegt op een hoogte van 11.300 me-
ter, hoger dan een vliegtuig! Om in de ijle lucht te kun-
nen vliegen, beschikt de gier over een speciaal type he-
moglobine wat de zuurstofopname effectiever maakt. 
 

Bijkolibrie 
slechts 5 centimeter groot 
Met zijn lengte 5 tot 6 centimeter en een gewicht van 
1,6 tot 2,8 gram zou je zomaar kunnen denken dat de   
Bijkolibrie een insect is, maar het is toch echt een vo-
gel. Hij eet nectar uit bloemen en komt vooral voor op 
Cuba. 
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22 september 2018 
 

  Locatie:      Openingstijden: 
  LR & PC Develruiters  Donderdag  28 oktober:  19.30-22.00 uur 
  Molenwei 3     Vrijdag   29 oktober:  10:00-22:00 uur 
  Heerjansdam    Zaterdag   30 oktober: 10:00-16:00 uur 

                

                                                             

 

E-mail: Info@denachtegaalhjd.nl 
                    www.denachtegaalhjd.nl 
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V.V.  DE NACHTEGAAL  HEERJANSDAM 
 

Organiseert een 
Regionale Technische dag 2021  

en BBQ (beide o.v.b) 
op zaterdag 18 september a.s. 

 

 

v.v. ”De Nachtegaal” Heerjansdam organiseert op 18 september a.s. een 
regionale technische dag (tafelkeuring) en een gezellige BBQ. 
 

Tijdens de Regionale Technische dag krijgt u de kans om alles te bespre-
ken met de keurmeester aangaande conditie, vorm, kleur en eventuele an-
dere vragen die u al lang beantwoord wilt hebben. 
 

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

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

Regionale Technische dag 2021 
Datum    : 18 september 2021 
Inbrengen vogels  : 8.30 uur tot 9.30 uur 
Show geopend   : 10.00 uur tot 15.00 uur 
Plaats     : Clubgebouw “Develruiters”, Molenwei 3 Heerjansdam 
Kosten    : gratis 
 

BBQ 2021 (alleen leden van v.v. De Nachtegaal Heerjansdam) 
Datum    : 18 september 2021 
Aanvang    : 18.00 uur tot 21:00 uur 
Plaats     : Clubgebouw “Develruiters”, Molenwei 3 Heerjansdam 
Kosten    : € 20,00 (vooruitbetalen) 
 
 

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

voor meer informatie: www.denachtegaalhjd.nl 

Geld over maken op de rekening 
 

Als u geld overmaakt op de rekening van v.v. De Nachtegaal t.b.v. uw 
ringenbestelling, wilt u dan uw kweeknummer  
vermelden en om welke ronde, spoed of dat het om 
een nieuw lid het gaat.  
Tevens is het ook handig als u bij het betalen van 
uw contributie of andere zaken ook uw kweeknum-
mer vermeld. 
 

Alvast bedankt, 
 

Teun v/d Waal, penningmeester 
Martin Versteeg, ringencommissaris 
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 NIEUWS RINGEN 2022 
 

Beste leden, 
 

Na het voorlichtingsbulletin van december van de N.B.v.V. wil ik graag de nieuwe rin-
gen prijzen bekend maken, sommige ringen zijn flink omhooggeschoten zoals je hier-
onder kunt lezen. 
 

De prijzen als volgt: 
Gekleurde ringen     € 0,25 per stuk 
Volledig gekleurde ringen   € 0,40 per stuk 
Kunststof ringen                            € 0,40 per stuk 
Gekleurde ringen voor                       € 0,35 per stuk 
Beschermende vogels  
Volledig gekleurde ringen voor         € 0,50 per stuk 
Beschermende vogels 
Aluminiumkleurige ringen groot       € 1,00 per stuk 
RVS ringen                                           € 2,00 per stuk 
Spoedbestellingen basis ring plus    € 1,00 extra per ring 
 

De ingang van deze prijswijziging gaat in met de 1e ringenbestelling van 2022.  (dus 
vanaf 1 april 2021). Dit geldt dus NIET voor de 3

e
 en 4

e
 ronden ringenbestelling 

2021, hier blijven de oude tarieven voor gelden. Let op: Als u spoedringen 2021 na  
1 april 2021 wil bestellen gelden de nieuwe tarieven, zoals hierboven vermeld.  

Ook geldt dan de nieuwe administratie- en porto kosten  
van € 4,50 voor de spoedbestelling. 

LET OP! Op het bestelformulier welke door de N.B.v.V. geplaats is in het “Onze Vogels” van maart 
jl. staat dit dus niet goed vermeld. Op de website van de N.B.v.V. is dit formulier al wel aangepast. 
 

Andere nieuwe regels zijn:  
De ringen werden normaal altijd door de bond aangeleverd via een briefpost aan de 
ringencommissaris, maar door verschillende oorzaken gaan ze overstappen naar 
pakketpost.  Het komt namelijk tegenwoordig weleens voor dat de verzending van de 
ringen niet bezorgd worden. Een van de oplossingen zou zijn om de ringen aangete-
kend te versturen, omdat dit een enorme administratie vergt voor de bond en voor de 
leden verhoogde kosten met zich mee gaat brengen.  
 

Om de kosten zo laag mogelijk te houden heeft de bond het volgende besloten. 
(eveneens ingaande de eerste bestellingen voor ronde 1 van 2022) om de ringen 
voortaan als een brievenbuspakje te gaan verzenden. 
 

De (geringe) meerkosten van deze verzendingen zullen worden verdisconteerd in de 
administratie en verzendkosten.  Ingaande ronde 1 bedragen die voor een afdeling 
lid € 3,00 en voor verspreide leden, niet leden en spoedbestellingen € 4,50 per be-
stelling. 
 

Extra onkosten v.v. De Nachtegaal Heerjansdam: 
Als u de ringen heeft besteld en u kiest ervoor dat de ringencommissaris de ringen 
naar u opstuurt via PostNL kost u dit € 3,00 extra. Als u de ringen opgestuurd wil heb-
ben vermeld dit dan op de bestellijst en bij de betaling. 
 

Let op: het opsturen is op eigen risico en bij vermissing zijn de extra kosten voor uw 
rekening. Onze voorkeur gaat dan ook uit dat u de ringen op onze ledenbijeenkomst 
komt ophalen. Gezien de Corona perikelen kunt u na een telefonische- of whatsapp 
afspraak met de ringencommissaris de ringen bij hem thuis ophalen. 



 

Mei 2021                                                             16 

www.vogelverenigingenrayon5.nl 
 

De website van Rayon 5 Zuid-Holland 
Hier vindt u het laatste nieuws van de verenigingen 
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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 
 

 

BELANGRIJKE DATA 2021 

  
 

- Donderdag 27 mei 2021 
 Algemene jaarvergadering  
 
Wij hopen natuurlijk dat de Algemene Jaarvergadering doorgang kan  
vinden. Kijk hiervoor regelmatig op onze website: 

www.denachtegaalhjd.nl 
 
 

Noteer de Algemene Jaarvergadering  
alvast in uw agenda! 

 
OP BEZOEK BIJ….. 

 
 

 

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

E-MAIL: info@denachtegaalhjd.nl 

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


 

Mei 2021                                                             18 



 

Mei 2021                                                             19 

KWEEKVERSLAG VAN DE MAGELHAENSIJS OF IS 
HET: KWEEKVERSLAG VAN DE ZWARTKOPSIJS 

 

Rare titel, niet dan? Maar is dit zo? 
Zolang er mensen zijn die deze na-
men blijven bezigen is de titel gerecht-
vaardigd, denk ik. Want verschillen 
zijn er zeker en er zijn verschillende 
soorten “Magelhaensijzen" beschre-
ven in de wetenschap, allemaal vari-
ërend met kleine kleurnuances en 
kleurdiepte en niet onbelangrijk er zijn 
verschillen in grootte en type. Dat de 
Nederlandse namen dan niet altijd 
kloppen, nou ja, daar ken ik er nog 
wel een paar van bij verschillende vo-
gelsoorten, ik zal u er een paar noe-
men die ik bijv. zelf gekweekt heb: de 
zwartkoptuinfluiter of de zwartkop (in 

mijn ogen totaal verkeerde naam, want de vogel heeft een zwarte pet en geen zwarte kop) 
of deze: de Japanse Nachtegaal uit China??? Zo zou ik nog wel een tijdje kunnen door-
gaan, maar goed, terug maar weer naar de Magelhaensijs.  
 

 Zo zijn er wetenschappelijk beschreven met de Latijnse benaming de soorten;  
Carduelis magellanica magellanic,   Carduelis magellanica capitalis,  
Carduelis magellanica longirostis,    Carduelis magellanica paula,  
Carduelis magellanica peruana,    Carduelis magellanica urubambensis,  
Carduelis magellanica boliviana,    Carduelis magellanica tucumana,  
Carduelis magellanica alleni,    Carduelis magellanica icteria. 
 

Op de uiterlijke verschillen in kleur en grootte of uit welk land /gebied zal ik niet dieper in-
gaan. Wilt u die wel weten, dan moet u maar eens het Internet of de diverse boeken raad-
plegen, als u zich deze moeite getroost en daar wens ik u dan succes mee, want gemakke-
lijk zal het niet zijn en dat is denk ik ook de reden waarom men het overal over één Neder-
landse verzamelnaam  "De Magelhaensijs” heeft. Dit is denk Ik uit “armoede" geboren, om-
dat er in het verleden niet echt opgelet is door de mensen om zo soort zuiver te blijven kwe-
ken en ze zoals onderlinge soorten gemakkelijk te kunnen determineren. Ik ben van mening 
dat er wel degelijk verschillen zijn tussen de Magelhaenen. Wat zeg ik? Ik heb ze zelfs in 
het hok gehad en gekweekt. Zo heb ik o.a. de C. m. magellanica gehad en de C. m, tapita-
lis, twee duidelijk verschillende soorten. Hoe ik dit wist? Nou wij simpel, het waren allemaal 
importvogels en na navraag bij de importeur te hebben gedaan kwam ik erachter uit welk 
gebied en land zij afkomstig waren en door goed naar de vogels te kijken. Omdat het dus 
verse Importvogels waren, kon ik ervan uitgaan dat deze raszuiver waren. De duidelijkste 
verschillen tussen beide rassen waren dat de magellanica groter was 12 á 13 cm. groener 
en een uitgebreider masker had dat op de borst uitliep in een puntje (en dus niet zo groot 
uitvloeiend als bij de zwartborstsijs. Bij de C. capitalis waren de vogels aanzienlijk geler en 
dieper van kleur op rug en buikpartij, iets kleiner 9 à 10 cm en het zwarte masker was zeer 
klein en zeer scherp afgetekend. Dat het moeilijk is de juiste vogel zijn juiste naam te ge-
ven, is een gegeven. Vooral als men alleen naar de poppen zou kijken, want die verschillen 
onderling niet zoveel van kleur, maar sommige poppen zijn ook gemakkelijk te herkennen 
aan hun grootte: 9 cm of 13 cm is toch een zeer duidelijk verschil te noemen. Maar goed, 
men bezigt de naam Magelhaensijs voor alle rassen dus doe ik dat ook maar. Wel met dien 
verstande dat ik gewoon de Latijnse naam aanhou, dan kan men voor zichzelf uitmaken of 
we over een en dezelfde Nederlandse verzamelnaam, de Magelhaensijs, praten.  
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Kweek  
Na jaren eerder de diverse magerhaensoorten hebben gekweekt wilde Ik weer eens een 
magelhaen proberen en wel de soort Carduelis m. capitalis, met als enige voorwaarde dat 
de vogels buitengekweekte, goed gezonde en mooi getekende raszuivere soorten waren, 
want ik wilde ze buiten huisvesten en kweken en zo raszuiver als mogelijk. Blijkbaar was dit 
een te hoog gestelde eis, want ik heb me rot gezocht naar echte buiten gekweekte vogels. 

Het dichtst benaderde wat ik kon krijgen, waren 
vogels die koudbroed waren, vogels die zonder 
verwarming zaten, maar wel beschut tegen de 
elementen van buitenaf. Ook liep ik zoals ieder-
een tegen de vele onderling gebastaardeerde 
magelhaensijzensoorten aan. Uiteindelijk ontdek-
te ik vogels die het meest aan mijn beeld van de 
soort Carduvelis magellanica capitalis voldeden, 
dus mooie helder diepe en contrasterende li-
chaamskleuren en mooie helder diepe zwarte en 
klein en scherp afgetekend masker en ongeveer 
9 cm groot. Zoals zo vaak bij andere soorten 
werden er nu ook weer twee koppels aange-
schaft om eventueel gekweekte tongen onver-
want te kunnen maken. Ook dit doel moest bijge-
steld worden, want al vrij snel na plaatsing in bui-
tenkweekboxen met de afmetingen van 1,25 m 
breed x 2 m boog x 2,3 m diep die op het lucht-
doorlatende policarbonaat na volledig waren 
overgeleverd aan de elementen en geheel waren 
voorzien van beplanting, vond ik in de ene box 

de man dood en in de andere niet veel later de pop. Niet leuk natuurlijk, maar ik had nog 
een koppel, was mijn gedachte. Misschien had ik de vogels kunnen redden met een kuur 
o.i.d., maar dat wilde ik juist nu niet doen om te kijken in hoeverre met dit soort. Amerikaan-
se sijzen buiten is te kweken zonder dergelijke kunstmatige ingrepen. Dit overgebleven kop-
pel kreeg de beschikking over een kweekbox met aansluitend een nachthok. De beplanting 
in deze box bestond uit conifeer (thuja), vlinderstruik, skimma en nog wat andere planten. 
Voer en drinken werden in het nachthokgegeven.  
Het voer bestond eik een bekend goed merk sijzenmengeling dat speciaal is ontwikkeld 
voor Amerikaanse sijzen. Verder kregen ze natuurlijk eivoer, dat varieerde in samenstelling. 
Zo werd de ene keer kiemzaad daaraan toegevoegd en een andere keer weer wat pinky's 
o.i.d. Ze kregen gewoon wat ik klaarmaakte voor alle vogels en ze aten de dingen eruit die 
goed voor hen waren of aan hun behoefte voldeed. Ook kregen zij veelvuldig onkruidzaden/
plantendelen tot hun herschikking die halfrijp/rijp geoogst werden en aangeboden in een 
glazen melkfles gevuld met water. Op deze manier blijven de onkruidzaden/plantendelen 
net wat langer vers. De natte herfst en winterdagen brachten zij buiten door, waarbij zij dus 
de mogelijkheid hadden binnen te schuilen, zonder extra licht of verwarming. Veel binnen 
hebben ze niet gezeten. Het is, denk ik, meer om ongedierte (muizen) te voorkomen dat ik 
binnen voerde, Zo werden ze gedwongen af en toe eens naar binnen te komen. Het koppel 
zat standaard hoog boven in de conifeer te rusten en te overnachten. Zelfs bij vorst waren 
ze buiten te vinden. Het voorjaar brak aan en de vogels waren duidelijk in broedstemming 
gekomen, Beide vogels waren in topconditie en de man liet veelvuldig zijn zang horen. Ik 
gaf de sijzen diverse nestmogelijkheden. Ik had kleine kapelkastjes met daarin een stalen 
nestkorfje, kanarietralienestkastjes en tenen nestkorfjes In de conifeer gebonden. Als nest-
materiaal gaf ik kokosvezel, sisal, fiber en diverse soorten dierlijke haren. Niet lang daarna 
begonnen de vogels in een tralienestkastje hun nestje te bouwen dat werd voorzien van een 
lichtgekleurde sisalinleg. Dit werd alleen maar afgewerkt met bruine kokosvezel. Het legsel 
was met 4 witgeelachtige eitjes compleet. Het popje nam het broeden op zich en de man  
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hield de wacht, Na ongeveer 13 dagen broeden lagen er 4 jongen in het nest, lichtroze en  
bedekt met een donker dons. Het aangeboden voer bestond uit eivoer met pinky's en sijzen-
zaad en vond samen met het gekiemde zaad gretig aftrek, Ook werd menig vliegend of krui-
pend insect in de volière verschalkt en gevoerd aan de jongen, Waar ze echt gek op waren, 
was bladluis en paardenbloemzaad dat zij zelf uit de knoppen peuterden en dat ik dan ook zo 
vaak mogelijk verstrekte. Een nadeel van paardenbloemknoppen is dat na een poosje de ge-
hele volièrebodem vol ligt met paardenbloempluis. De jongen groeiden voorspoedig en op de 
vierde dag meest ik ze al ringen met een 2,5 mm ring die ik uit voorzorg had omkleed met 
een ventielslangetje. De oudervogels lieten de jongen met rust, hoewel ze vrij ijverig het 
daadwerkelijke nest schoonhielden. De ontlasting van de jongen kon ik wel terugvinden aan 
de buitenkant van de tralienestkast. Op een leeftijd van 14 dagen vlogen de jongen uit, eerst 
nog wat onhandig, maar de jongen hadden het vliegen al vrij snel onder de knie. Het ouder-
koppel deed het fantastisch en nam de ouderzorg zeer serieus. Pas nadat elk jong volledig 
zelfstandig was, gingen de ouders over op ronde twee. (Hoe gemakkelijk kunnen ze het de 
kweker maken? Was het maar altijd zo!) De jongen ving ik na 43 dagen uit de volière, want ik 
zag dat de man weer iets dominanter werd, omdat de pop alweer het eerste ei van ronde 
twee had gelegd. Eerder had ik daar nog geen aanleiding toe gehad, Ronde twee bracht mij 
weer 4 eieren en uiteinde-
lijk ook 4 gezonde jongen, 
in totaal kreeg ik dus van 
dit koppel 8 jongen welk 
volledig natuurbroed, zon-
der medicijn en met 2,5 
mm goed geringd uit de 
buiten volière waren. De 
kweek zelf bracht mij niet 
zoveel nieuw ervaring, be-
halve het feit dat er dus ook 
'gewoon" buiten mee ge-
kweekt kan worden. Uit de-
ze “Amerikaanse" familie-
groep en aanverwante 
soorten heb ik inmiddels al 
ervaringen mogen opdoen 
met de Kapoetsensijs, 
Zwarte Sijs, Geelbuiksijs, 
Zwartborstsijs en Yarrelsijs. 
Er is er echter altijd eentje 
op de eerste plaats geble-
ven als het gaat om een 
verlanglijstje met nog te wil-
len kweken "Amerikaanse 
sijzen" en dat is de Masker-
sijs oftewel de Lawrence's 
sijs met de deftige Latijnse 
naam Carduelis lawrencei.  
Tjonge, tjonge als .... .... ... 
ja, als  
Dromen moeten er altijd 
zijn, mensen.  
 
 

Tekst: Arie Bakker 
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Verkrijgbaar bij: 
W.L. Plaizier 
Diervoeders 
Lindeweg 14C 
2995 XK Heerjansdam 

http://rendering/47584
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 Ringen bestellen 2022 
 

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– en in welke 
"ronde" de ringen besteld worden  
 

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 rin-
gen naar u opgestuurd worden dan komen er extra portokosten bij van € 3,00 
per bestelling vermeldt bij overmaking “opsturen ringen”.  
 

Bestelperiode   

 
De bestelformulieren voor 2022 zijn te downloaden van de N.B.v.V. website. 
 

Het telefoonnr. of E-mailadres van onze ringencommissaris, 
Martin Versteeg is: 06-28444153 of martinversteeg75@ziggo.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 05-05-2021 20-09-2021 20-01-2022 20-03-2022 

Uitlevering ná 01-10-2021 15-12-2021 01-04-2022 15-05-2022 
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Jaarplanning 2021 
H79 - V.V. De Nachtegaal Heerjansdam 

 

Ledenbijeenkomsten 
Donderdag   28 januari    : Jaarvergadering    (GECANCELD)  
Donderdag   25 februari   : Ledenbijeenkomst  (GECANCELD)    
Donderdag   25 maart   : Ledenbijeenkomst (GECANCELD)  
Donderdag   29 april    : Ledenbijeenkomst (GECANCELD)   
Donderdag   27 mei    : Ledenbijeenkomst  (GECANCELD)   
Donderdag   30 sept.   : Ledenbijeenkomst 
Donderdag   25 nov.    : Ledenbijeenkomst  
 

Regionale Babyshow / BBQ 2021 
Zaterdag       18 sept.   : Regionale Babyshow  
Zaterdag  18 sept.   : Verenigings-BBQ 
 

Bijzondere Tentoonstelling 2021 
26 t/m 30  oktober 2021  
 

PROGRAMMA 
Het programma ziet er als volgt uit: 
Dinsdag:              12 okt.  : Sluiting inschrijving TT vogels tot 19.00 uur. 
Dinsdag:             26 okt.  : Vogels inbrengen vanaf 14.00 uur tot 21.00 uur. 
Woensdag:        27 okt.  : Aanvang keuring 09.00 uur.  
Donderdag:       28 okt.  : Opening 19:30 uur, TT-zaal open 20:00 tot 22:00 uur. 
Vrijdag:              29 okt.  : TT-zaal open van 10.00 uur tot 22.00 uur. 
Zaterdag:           30 okt.  : TT-zaal open van 10.00 uur tot 16.00 uur. 
      : Prijsuitreiking om 13.30 uur. 
 

Rayontentoonstelling “De Rivierencup 2021”  
9 t/m 11 december 2021  
 

PROGRAMMA 
Het programma ziet er als volgt uit: 
Dinsdag:             23 nov.  : Sluiting inschrijving TT-vogels tot 19.00 uur 
donderdag:        09 dec.  : Vogels inbrengen vanaf 14.00 uur tot 21.00 uur. 
Vrijdag:               10 dec.  : Aanvang keuring 09.00 uur.  
      : Opening TT 19:30 uur, TT-zaal open 20:00 tot 22:00 uur. 
Zaterdag:            11 dec.  : TT-zaal open van 10.00 uur tot 16.00 uur. 
            :  Prijsuitreiking om 13.30 uur. 
 

Alle bovenstaande activiteiten worden gehouden bij: 

 LR & PC De Develruiters aan de Molenwei 3 te Heerjansdam 
 

Clubuitje v.v. De Nachtegaal Heerjansdam 2021 
Zaterdag         29 mei :Verenigingsuitje Dierenrijk Nuenen  (GECANCELD) 

 

ALLES ONDER VOORBEHOUD VAN…... 
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