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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
Walter Rötgers
Padova 2
2921 BH Krimpen a/d IJssel
Tel: 0180-551526

PENNINGMEESTER
Lex Kaptein
Palissanderhout 64
2994 HK Barendrecht
Tel.: 06-12616179

RINGEN-COMMISSARIS
Martin Versteeg
Abelenhof 49
3355 PJ Papendrecht
Tel.: 078-6427221
Tel.: 06-14610750

MATERIALEN-COMMISSARIS
Raymond Sluiter
Griegplantsoen 19
2992 EH Barendrecht
Tel.: 0180-654039

ALGEMEEN BESTUURSLID
Teun v/d Waal
Kerkachterweg 29
3171 GC Poortugaal
Tel.: 010-5018802

REKENINGNUMMER
Iban: NL11 INGB 0002252550
Penningm. v.v."De Nachtegaal"
p/a Palissanderhout 64
29941 HK 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 van donderdag 29 sept.2016
Er waren op die avond 21 leden aanwezig inclusief het bestuur.
1. Opening
De voorzitter opende de vergadering en heette iedereen hartelijk welkom.
2. Notulen vorige vergadering
Er waren geen op– of aanmerkingen.
3. Ingekomen stukken
Rayon vergadering is op 7 oktober en 14 dagen later district.
Voorlichting bulletin en info bladen van de Bond ontvangen.
4. Mededelingen
- Rayon tentoonstelling te Nieuwpoort eind van het jaar stopt de
verening wegens te weinig bestuursleden.
- Keuringkeurmeesters punten deling tot 95 punten.
- Elke vereniging krijgt een nieuwe logo vlag van de bond.
- De Flakkeese vogelshow uit Middelharnis is reeds geslotende inschrijving voor de TT.
- Bert Lankhuizen demonstreerde een middel tegen bloedluis.
- Na 1 oktober is er al weer de eerste ronde voorbij voor de ringen
bestelling.
- Veel nieuwe stellingen aangeschaft en de oude materialen worden
verkocht. (aluminium prijs)
- District tentoonstelling gaat dit jaar naar Roelofarendsveen inschrijfgeld €1.50 per vogel.
5. Ledenbestand
Nieuw lid deze maand de heer Kers uit Rotterdam. (totaal 50 leden)
6. Clubuitje 2016
Aangekomen in Arnhem begonnen we eerst met koffie en gebak en
daarna kregen we een mooie en leuke rondleiding.
7. Babyshow
De Babyshow is ook weer dit jaar succesvol verlopen.
De prijs winnaars zijn terug te vinden op de site van de club.
8. Bondsmededelingen
District vergadering in Maassluis bij Cees Diepstraten diverse stukken doorgenomen?
Wij willen u hiermee niet te veel mee belasten.
Abrupte verandering wat betreft de nieuwe regels voor de keurmeesters.
De NBVV is aan het onderzoeken om in 2019 het WK in Nederland
te gaan houden.
9. Rondvraag
Na zoveel informatie volgt de rondvraag en voor iedereen was alles
duidelijk.
Na een korte pauze werden de leden nog getrakteerd op een foto
sessie van de Babyshow.
En natuurlijk allemaal door Nelly vakkundig in elkaar geflanst.
10. Sluiting
De Voorzitter bedankte de aanwezige en wenste iedereen wel thuis.
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Verslag Bijzondere Tentoonstelling 2016
Op maandagavond 24 oktober jl., werd er een start gemaakt om er weer
een gezellige tentoonstellingsweek van te maken. Op deze avond werd
het materiaal weer bij W.L. Plaizier, bij elkaar gezocht en in de kar van firma Paul Casteleijn gedaan.
Op dinsdag 25 oktober jl., werden alle helpers en bestuur verwelkomd in
de vergaderzaal van de Sporthal “Den Dam” met een heerlijk bak koffie.
Nadat deze koffie ons gesmaakt had werd er een begin gemaakt met het
opbouwen van de show.
De zaal werd ontruimd en het materiaal werd vanuit de kar binnengebracht. Waarna de stellingen en de keurtafels in een rap tempo werden
opgebouwd. Met als resultaat dat om 11:00 uur alles al klaar stond om de
vogels te kunnen ontvangen.
Bestuursleden en helpers hadden nu gelegenheid zat om de vogels te
gaan halen zodat deze vogels al op de stellingen stonden voor dat de andere inzenders arriveerde.
Vanaf 15:00 uur werden door de overige inzenders de vogels gebracht en
rond 21:00 uur waren alle vogels binnen.
Woensdagmorgen 26 oktober jl., was het voor diverse inzenders een
spannende dag. De keurdag was aangebroken, alle keurmeesters, voordragers en andere helpers waren vroeg aanwezig en werden wederom
verrast door een heerlijk bak koffie met eventueel een heerlijk broodje.
Even voor 9:00 uur gaf de voorzitter wat uitleg hoe hij hoopte dat deze
dag zou gaan verlopen en deelde ook de groepjes voordragers in. Hierna
werden de keurmeesters bijgepraat betreffende het prijzenschema en om
klokslag 9:00 uur werd er een start gemaakt met het keuren van de vogels. Alles liep zo voorspoedig dat de keurmeesters voor de lunch klaar
waren met keuren en werden we allemaal getrakteerd op een heerlijk
chinees buffet.
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Na de lunch gingen de keurmeesters huiswaarts en werd de catalogus gereed gemaakt voor de drukker en de zaal gereed gemaakt voor de opening.
Donderdag 27 oktober jl., werden de laatste puntjes op de i gezet en
stond alles weer klaar voor de opening. En net als iedere dag werden ook
de vogels weer verzorgd door een team van vrijwilligers. De opening was
om 19:30 uur en werd na het uitreiken van het bondskruis, welke gewonnen was door Walter Rotgers, verricht door onze voorzitter Lex Kaptein.
Het was een gezellige openingsavond met een mooi aantal bezoekers. Er
waren zelfs zoveel bezoekers dat onze Raddraaier, Erik Hoekman, ons nog
trakteerde op drie rondjes Rad van Avontuur. De prijzen bestonden uit
zeer bruikbare artikelen van suiker, vleespakketten tot zuivelproducten.

Vrijdag 28 oktober jl., was de show geopend vanaf 10:00 uur en de belangstellende liepen af en aan. Vele moeders met kinderen kwamen een
kijkje nemen bij onze gevleugelde vrienden en laten we hopen dat dit
vruchten afwerpt voor in de toekomst.
Zaterdag 29 oktober jl., was de show ook weer om 10:00 uur geopend en
om 13:30 uur werden de kampioenen door de voorzitter in het zonnetje
gezet. De kampioenen kregen ieder een prachtige kampioenprijs en certificaat overhandigd. Na deze huldiging werd erdoor onze Raddraaier weer
vol overtuiging aan het rad gedraaid en werden er weer diverse ronden
prachtige prijzen gewonnen.
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Na dit spektakel werd het tijd voor de trekking van de Grote Verloting.
Deze trekking werd dit jaar verricht door Tjerd Kamphuis, onze oud
penningmeester.
Hierna was het tijd om de vogels weer naar huis te laten gaan en er werd
dan ook om 16:00 uur het startsein gegeven om uit te kooien. Nadat alle
vogels uit de zaal waren gevlogen konden we beginnen met het afbreken
van de stellingen en het opruimen van de zaal. Ook dit liep weer voorspoedig en om 18:30 uur was de zaal precies weer zo als wij hem een
dinsdag gekregen hadden.

Al met al kunnen we terug kijken op een mooie week en ik wil daarom
langs deze weg iedereen, maar dan ook iedereen hartelijk danken voor
deze prachtige dagen.
En volgend jaar gaan we er weer voor, al is de show dan wel wat groter,
maar gaan we er weer iets moois van maken.
Natuurlijk zijn er van deze week weer schitterende foto’s gemaakt door
Nelly v/d Waal, onze hoffotograaf. Deze foto’s zijn te bewonderen op onze
website. De foto’s die in het clubblad staan zijn gemaakt door Martin
Versteeg
Voorzitter,
Lex Kaptein.
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PRIJZENGALA
BONDSKRUIS / WISSELBEKER
CK83 W. Rotgers

Grote Goudvink Wildkl. Man

Kooinr. 145

95

Punten

ALGEMENE KAMPIOENEN
Kleurkanaries:

9SUP

P. Meijer

Kooinr. 65

Punten 95

Postuurkanaries:

LW52

H. Lankhuijzen

Kooinr. 74

Punten 92

Europese Cultuur vogels:

CK83

W. Rotgers

Kooinr. 145

Punten 95

Tropische vogels:

1MZZ

D.A. v/d Staay

Kooinr. 92

Punten 94

Kromsnavels:

5ASM

C.T. v/d Mark

Kooinr. 190

Punten 95

Kampioen stellen:

CK83

W. Rotgers

Kooinr. 139 t/m 140 Punten 191

Kampioen stammen:

3LGR

C. Kaptein

Kooinr. 1 t/m 4

Punten 368

Aangewezen vogel

7THK

J.E. Klomps

Kooinr. 17

Punten 94

Kooinr. 227

Punten 88

JEUGD KAMPIOEN
JeugdKampioen

9FSM

Donovan Hoekman

INDIVIDUEEL KLASSEMENT 5 HOOGSTE VOGELS
Kleurkanaries:

9SUP

P. Meijer

Punten 460

Postuurkanaries:

LW52

H. Lankhuijzen

Punten 454

Europese Cultuur vogels:

CK83

W. Rotgers

Punten 465

Tropische vogels:

6TFC

G. van Stigt Thans

Punten 456

Kromsnavels:

5ASM

C.T. v/d Mark

Punten 464

Beste Open Klasse vogels
Granaat Astrilde

6TFC

G. van Stigt Thans

Kooinr. 115

Punten 92

Rozet Nederlandse Kleurkanarie Club (NKC)
Agaatopaal geel mozaiek T2 9SUP

P. Meijer

Kooinr. 65

Punten 95

In het individuele klassement gaat het om de vijf hoogste gewaardeerde vogels per inzender en per groep. Zoals besproken op de ledenbijeenkomst van 29 september jl
zetten we de eventuele 95 en 94 punten voor het individuele klassement terug naar 93
punten. Bij gelijk eindigen wordt er in deze klassementen doorgeteld.

Gefeliciteerd
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Grote Verloting 2016

v.v. De Nachtegaal Heerjansdam
Datum trekking: 29 oktober 2016, 15:30 uur
Waar: Sporthal “Den Dam”. Sportlaan 8, Heerjansdam
1e. prijs:

Dames-of Herenfiets

1868

2e. prijs:

Smart TV

1937

3e. prijs:

Dinerbon (2 personen) 1074

4e. prijs:

Keukenmachine

1709

5e. prijs:

Grastrimmer

0654

Eventueel gewonnen prijs kunt u afhalen op de
ledenbijeenkomst van 24 november 2016

TT- AGENDA RAYON 5 Z-H.
18-19 NOV. v.v. Ons Genoegen, Ameide (A20)
Camping De Koekoek, Lekdijk 47, Tienhoven
17-19 NOV. v.v. Vogelvreugd, Hardinxveld (H18)
Herv.Centrum, Talmastraat 9, Hardinxveld-Giessendam
25-26 NOV. v.v. Gorinchem e/o, Gorinchem (G29)
Dorpshuis De Lindehof, Spikse Kwekdijk 53, Spijk (gem.Lingewaal)
24-26 NOV. v.v. De Leeuwerik, Nieuw-Lekkerland (N15)
Gebouw De Bark, Veerweg 6, Nieuw-Lekkerland
01-03 DEC. v.v. Witroka, Ridderkerk (R40)
Clubgebouw Witroka, Westmolendijk 99, Ridderkerk
01-03 DEC. v.v. De Edelzangers, Groot-Ammers (G16)
Tuincentrum Provincia, Nieuwpoortseweg 5 Groot-Ammers

Districtstentoonstelling Zuid-Holland 2016
29-31 DEC. v.v. Diamantvink Roelofarendsveen (R14)
Bonaventurecollege, Schoolbaan 1, Roelofardendsveen
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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 2016/2017
- Donderdag 24 november a.s.
Ledenbijeenkomst
- Donderdag 26 januari 2017
Jaarvergadering

Noteer deze

alvast in je agenda!
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Districtstentoonstelling 2016
bij v.v. De Diamantvink te Roelofarendsveen.
Bij deze willen wij graag de aandacht vestigen op de Districtstentoonstelling 2016 die wij ter ere van ons 60-jarig jubileum organiseren. Dit deden
wij ook al bij de districtsvergadering eerder dit jaar, en zullen wij ook weer
doen bij de vergadering in oktober. Een team van enthousiaste vrijwilligers
is alweer enige tijd aan de slag om straks alles gladjes te laten verlopen en
er een mooie show van te maken. Mede dankzij een bijdrage van het districtsbestuur zal de deelname niet afhangen van het inschrijfgeld, dit hebben wij kunnen terugbrengen naar 1,00 Euro per vogel !
Onze show zal plaatsvinden in het schoolgebouw van het Bonaventuracollege aan de Schoolbaan 1 te Roelofarendsveen, gelegen dicht aan de A4
Den Haag - Amsterdam, en met ruim voldoende parkeergelegenheid. Enkele voor u belangrijke data zijn:
Zaterdag 26 November : Jubileumreceptie V.V. De Diamantvink in
het eigen clubgebouw aan de Weteringlaan te Oude Wetering. Tevens de
sluitingsdatum van de inschrijving voor de Districtstentoonstelling.
Dinsdag 27 December
: Inbrengen van de vogels.
Woensdag 28 December
: Keuring vogels
Donderdag 29 December
: Opening DTT om 19:30 uur
Vrijdag 30 December
: Zaal de gehele dag open tot 21:00 uur,
aansluitend een bingo avond.
Zaterdag 31 December
: Zaal open van 10:00-14:00 uur.
Uitkooien van 14:00-16:00 uur.
Voor onze tentoonstellingscatalogus bieden wij alle verenigingen en leden
de mogelijkheid tot het plaatsen van een advertentie. Dit mede om de
kosten van deze catalogus te helpen dragen. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze secretaris via secretaris@diamantvink.nl . De kosten van
zo'n advertentie bedragen Euro 15,00. Bedrijven die interesse hebben in
een (grotere) advertentie tegen aantrekkelijke tarieven, kunnen ook bij
het secretariaat terecht.
Digitaal inschrijving voor de districtstentoonstelling is mogelijk via onze

website : www.diamantvink.nl,

maar tijdens de districtsvergadering zullen wij alle verenigingen van een
aantal inschrijfformulieren en aanvullende informatie en promotiemateriaal
voorzien. Mede gezien het feit dat dit jaar ook leden van de Algemene
Bond mee mogen doen met de Districtstentoonstelling verwachten wij een
goede deelname en dus ook een mooie show. De Diamantvink zal zelf nog
prijzen beschikbaar stellen voor een individueel klassementen, een jeugdklassement en een verenigingsklassement. Voor meer informatie kunt u
terecht bij :

ttcommissie@diamantvink.nl
Namens de DTT-commissie van De Diamantvink
Wilco Hogenboom ( voorzitter ) en Paul Hoogenboom ( PR )
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JAARVERGADERING
Op donderdag 26 januari 2017 zal er een jaarvergadering worden gehouden. Zoals gewoonlijk zijn er dan ook weer bestuursleden aftredend en net
als ieder jaar zijn er dan ook weer bestuursverkiezingen gepland.
Dit jaar zijn aftredend:
Algemeen bestuurslid: Teun v/d Waal (herkiesbaar)
Leden die zich kandidaat willen stellen voor een bestuursfunctie kunnen
zich schriftelijk opgeven t/m 9 januari 2017 bij onze secretaris Walter Rötgers, Padova 2, 2921 BH Krimpen a/d IJssel

DE DISTRICTSTENTOONSTELLING 2016 ZUID-HOLLAND
WORDT DIT JAAR GEORGANISEERD DOOR

Info: www.diamantvink.nl
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Tuinontwerpstudio MINK
Gediplomeerd tuinontwerper
tel: 06-19939508
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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 ledenbijeenkomst, die
gehouden zal worden op donderdag 24 november 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.
9.
10.

Opening
Notulen vorige vergadering
Ingekomen stukken
Mededelingen
Ledenbestand
Terugblik Bijzondere Tentoonstelling
Pauze
Fotopresentatie Bijzondere Tentoonstelling
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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