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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)  € 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. 

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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Het verslag van de Regionale Tentoonstelling 2019  
 

Na een verhuizing en veel voorbereidingen heeft het bestuur met de vaste medewer-
kers weer een Regionale Tentoonstelling neer gezet die er mocht zijn.  
De kantine van LR & PC De Develruiters Heerjansdam was dit jaar de nieuwe locatie 
waar wij onze vogels konden showen. Een schitterende ruimte waar het voor de vo-
gels en de bezoekers goed vertoeven was.  
Op de dinsdag was het voor iedereen weer vroeg dag om alles voor te bereiden zo-
dat we in de middag de vogels konden ontvangen. Stellingen werden op hun plaats 
gezet en de bar werd ingericht, zoals je op diverse foto’s kan zien op de website en 
op facebook. Al voor 14.00 uur stonden de eerste vogels alweer op de stelling en om 
19:45 uur werden de laatste vogels op de stelling geplaatst. 
Het aantal vogels was dit jaar 275 stuks, dit zijn er 55 meer als in 2018. Ook al is dit 
resultaat pas behaald nadat de sluitingsdatum met 4 dagen verruimd was tot zater-
dag is het een schitterend resultaat te noemen, promotors en inzenders hartelijk dank 
hiervoor. 
De woensdag was voor het bestuur en de vrijwilligers weer vroeg dag want de eerste 
keurmeesters waren al voor 08:00 uur present. Ze werden voorzien van een lekker 
bakje koffie. Tegen 09:00 uur waren de keurmeesters er allemaal en kon het keuren 
beginnen. Wat toch elk jaar een flinke klus voor de keurmeesters is.  
Om 12:30 uur werden alle aanwezige verrast op een chinees buffet, waar iedereen 
heerlijk van heeft zitten smullen. Na dit heerlijke buffet werden de laatste vogels ge-
keurd en was de keuring om 15:30 uur helemaal afgerond. Nadat de heren keur-
meesters groenlicht kregen dat alles goed ingevoerd was in de computer konden de 
mannen huiswaarts. Na de keuring bleef er een kleine groep over om de papierwinkel 
(catalogus) af te maken en werd de zaal in orde gebracht.  
Na alles goed gecontroleerd te hebben konden de uitslagen donderdagmorgen naar 
de drukker gebracht worden zodat de catalogus klaar zou zijn voor de opening. Te-
vens werden deze middag alle kampioenvogels op de foto gezet. De mooiste plaatjes 
werden gebruikt voor op het Certificaat en de kampioensprijzen. Op de donderdag 
werden de vogels die in de prijzen waren gevallen aangegeven met een sticker en 
kampioenen voorzien van een prachtige rozet  
De voorzitter vroeg om 19:30 uur het woord en begroette alle aanwezige- en in het 
bijzonder dhr. Arie en mevr. Adrie Stoop, Arie zal deze avond gehuldigd worden i.v.m. 
zijn 60 jarig lidmaatschap van de N.B.v.V.  
Alvorens dit gedaan zou worden werden door de voorzitter alle kampioenen opge-
noemd en gefeliciteerd. En als laatste maakte hij bekend wie het felbegeerde Bonds-
kruis en de “Bep Kruithof Bokaal” dit jaar gewonnen had. 
Simon Kooiman was de gelukkige met een Ceresamadine en deze vogel had 94 pun-
ten. Simon was blij verrast en kon het amper geloven. De voorzitter reikte dan ook 
met plezier beide prijzen aan hem uit. De andere prijzen werden op zaterdagmiddag 
uitgereikt maar het is toch altijd een spannend moment.  
Tevens wilde de voorzitter namens v.v. De Nachtegaal Heerjansdam iedereen harte-
lijk danken voor het vele werk. En om niet iemand te vergeten bedankte hij de dames 
Suzan en Nelly v/d Waal en Jolanda Wendrich voor het vele werk die zij verrichten en 
niet alleen tijdens de tentoonstelling maar het hele jaar door. Als dank kregen de da-
mes een schitterend boeket bloemen. Dames Bedankt! 
Nadat de voorzitter de prijsuitreiking en de dames had bedankt wilde de dhr. Arie van 
Leeuwen, voorzitter van v.v. Witroka Ridderkerk even het woord. Hij wilde graag v.v. 
De Nachtegaal Heerjansdam bedanken voor de fijne samenwerking die er altijd is  
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tussen onze verenigingen. Als er wat geleend moet worden is het nooit een punt, als 
er informatie of kennis gedeeld moet worden is dit geen punt. Kortom de samenwer-
king is wederzijds en zeker gezien de toekomst moet dit zo blijven en hier zouden 
meer verenigingen een voorbeeld aan moeten nemen. Als dank kreeg de voorzitter 
van v.v. De Nachtegaal, Heerjansdam Lex Kaptein uit handen van voorzitter van v.v. 
Witroka, Ridderkerk Arie van Leeuwen een prachtig bloemstuk aangeboden. Voorzit-
ter Lex Kaptein bedankte v.v. Witroka hiervoor en bevestigde de woorden van Arie 
van Leeuwen. “Nu en in de toekomst hebben we elkaar hard nodig”. 
Zoals gezegd werd hierna Arie Stoop in het zonnetje gezet, vanwege zijn 60-jarig lid-
maatschap van de N.B.v.V., Kees Diepstraten spelde hem de daarbij behorende 
speld op. En zijn vrouw kreeg een schitterend boeket bloemen. En Arie ontving van 
de voorzitter nog een heerlijke fles wijn en de N.B.v.V. kalender. 
Na alle plechtigheden werd het lint doorgeknipt door Kees Diepstraten en Arie Stoop 
en konden alle aanwezige de vogelpracht gaan bewonderen. De envelop met de 
keurbriefjes, catalogus en het presentje konden opgehaald worden bij de infostand. 
Na een half uurtje konden er lootjes verkocht worden om een 3-tal rondjes aan het 
Rad van Avontuur te draaien. Er konden weer prachtige prijzen gewonnen worden. 
Op de vrijdag is het gewoonlijk een rustige dag maar eigenlijk was het wel gezellig 
druk. Er kwamen bezoekers uit alle windstreken om onze show te bewonderen. 
De laatste dag zaterdag, de vaste groep was weer om 08.00 uur aanwezig om alles 
klaar te zetten. 
De vogels werden nog even nagelopen, gevoerd en van vers water voorzien. Met de 
helpers en het bestuur werd nog een lekker bakje koffie gedronken. Rond 14.00 wer-
den de prijzen uitgereikt en even later werd het de hoogste tijd om het Rad van Avon-
tuur te laten draaien, er hier werden dan ook weer lootjes voor verkocht en konden er 
prachtige boodschappen pakketten gewonnen worden. Om 15:30 uur werd het laat-
ste 9

e
 rondje gedraaid en werd het tijd om de loten van de Grote Verloting te trekken. 

De trekking werd verricht door Raymond Sluiter en de getrokken nummers zijn te vin-
den op onze website; www.denachtegaalhjd.nl.  Na deze trekking nam de voorzitter 
het woord. Hij bedankte iedereen voor de hulp die wij deze week weer hebben mo-
gen ontvangen.  
En hij bedankte tevens de adverteerders, sponsors, inzenders en PC & LR De Devel-
ruiters voor haar gast vrijheid. En hij attendeerde iedereen nog even op Tentoonstel-
ling van v.v. Witroka Ridderkerk, de Rayon-TT “De Rivierencup 2019” in Zwijndrecht 
en de Districtstentoonstelling Zuid-Holland 2019 in Hellevoetsluis.  
De voorzitter hoopte dat er veel inzenders ook meedoen met deze drie shows.  
Als laatste wenste hij iedereen wel thuis.  
Hierna werden de stoelen en tafels aan de kant gezet om een paar grote tafels neer 
te zetten om te gaan uitkooien dat ging lekker vlot en snel. Nadat alle vogels richting 
huis waren gegaan werd er met man en macht de zaal weer leeggeruimd en bezem-
schoon opgeleverd.  
Zo kan je zien dat vele handen het werk lichter maken, want door de fantastisch hulp 
konden we om 18:30 uur alweer richting huiswaarts gaan.  
 

Wij kunnen weer terugkijken op een fantastische week. Super gewoon.  
 

Voor foto’s, uitslagen en catalogus kunt u terecht op onze website; 
www.denachtegaalhjd.nl 

Namens het bestuur 
Lex Kaptein, Voorzitter 
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Van harte gefeliciteerd 

Bep Kruithof Bokaal 
v.v. De Nachtegaal 

Heerjansdam 

INDIVIDUEEL KLASSEMENT 5 HOOGSTE VOGELS 

Kleurkanaries: 
 

Postuurkanaries: 
 

Europese Cultuur vogels: 
 

Tropische vogels: 
 

Kromsnavels: 

PRIJZENGALA 
BONDSKRUIS / BEP KRUITHOF BOKAAL 

Ceresamadine Wildkleur Man 6TKC  S. Kooiman      Kooinr. 143 94 punten 

JEUGDKAMPIOEN 

Binsenastrile Wildkleur Man          2VAL  Karin van Drongelen    Kooinr. 151    91 punten   

 

ALGEMENE KAMPIOENEN 

93 Punten  
 

94 Punten  
 

94 Punten  
 

94 Punten  
 

94 Punten  
 

183 Punten  
 

370 Punten  
 

93 Punten   

6SVE  R. v/d Meer 
 

H856  A. Tholenaar 
 

CK83  W. Rötgers 
 

NT90 A. van Leeuwen 
 

7SKN  J. Zuijdeweg 

454 Punten  
 

461 Punten  
 

456 Punten  
 

454 Punten  
 

461 Punten  

 

Swiftparkiet Groen 92  Punten  Kooinr. 269 5SCZ  L. Stolk 

Kleurkanaries: 
 

Postuurkanaries: 
 

Europese Cultuur vogels: 
 

Tropische vogels: 
 

Kromsnavels: 
 

Kampioen stellen: 
 

Kampioen stammen: 
 

Aangewezen vogel 

6SVE  R. v/d Meer 
 

3TNF  C.A. de Man van Vliet 
 

8EFV  R.S. Buitelaar 
 

6TKC  S. Kooiman 
 

7SKN  J. Zuijdeweg 
 

CK83  W. Rötgers 
 

CK83  W. Rötgers 
 

5NHW  J. Wendrich 

Kooinr. 3 
 

Kooinr. 36 
 

Kooinr. 177 
 

Kooinr. 143 
 

Kooinr. 235 
 

Kooinr. 173/174 
 

Kooinr. 182/185 
 

Kooinr. 204 



 

November 2019                                                    8 



 

November 2019                                                    9 

Bondskruis en de “Bep Kruithof Bokaal”  
Ceresamadine WK man met 94 punten 

6TKC Simon Kooiman (H79) 

Jeugd kampioen  
Binsenastrilde WK man met 91 punten 

2VAL Karin van Drongelen (H79) 



 

November 2019                                                    10 



 

November 2019                                                    11 

Karin wint 1e. Prijs op Jeugddistrictdag 2019 
 
Dit jaar werd de Jeugddistrictdag Zuid-Holland 
2019 gehouden bij v.v. De Voliere Dordrecht. 
 
Op deze eendaagse show heeft ons jeugdlid Karin 
van Drongelen ook meegedaan en met succes. 
 
Met haar drie Binsenastrildes heeft ze een goed 
resultaat behaald want met 90, 91 en 92 punten 
mag ze best trots zijn. 
 
Uit handen van de districtsvoorzitter  
Kees Diepstraten ontving ze een 1e.prijs,  
een certificaat van deelnamen. 

 
 

Hier zijn wij als v.v. De Nachtegaal  
Heerjansdam super trots op. 
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Uw bezoek zeker waard! 
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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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Rayontentoonstelling De Rivierencup 2019 (Rayon 5 Z-H) 
 

Beste leden van v.v. De Nachtegaal Heerjansdam,  
 
Bij deze nodigen wij u van harte uit om mee te spelen met de Rivierencup 2019.  
Deze rayon 5 tentoonstelling wordt dit jaar georganiseerd door v.v. Ons Genoegen 
Zwijndrecht. We hopen dat er een groot aantal leden inschrijven zodat we er met el-
kaar een mooie rayon tentoonstelling van kunnen maken.  
 

Datums en info:  
Inbrengen van de vogels:   
Keurdag:                             
Opening tentoonstelling :    
Tentoonstelling :                  
Prijsuitreiking:                     
Uitkooien:                            
 

Sluitingsdatum inschrijven:  
 

Het inschrijfformulier en het reglement kunt u vinden op 

www.vogelverenigingenrayon5.nl   
 

Voor vragen kunt u zich richten tot de tentoonstellingssecretaris Richard Stormezand 
via: E-mail: v.v.ons.genoegen@live.nl of telefoon: 06 103 712 18 (na 19:00 uur)  
  

We hopen u te mogen begroeten tijdens de tentoonstelling.   
 

Met vriendelijke groet,         
Het bestuur v.v. Ons Genoegen      
 
 
 

 
 
Noot Voorzitter: 
Deze Rayontentoonstelling De Rivierencup (rayon 5 Z-H) is in het leven geroe-
pen om de verengingen en haar leden samen te brengen en te strijden om het 
clubkampioenschap van Rayon 5 Zuid-Holland 
Dit doen we door deze tentoonstelling te organiseren bij /door één van de ver-
enigingen uit rayon 5. Zo organiseert dit jaar v.v. Ons Genoegen Zwijndrecht 
deze tentoonstelling.  
 

Daarom een dringend verzoek om uw mooiste vogels in te schrijven voor dit 
verenigingskampioenschap. Ik reken op jullie!! 
Immers organiseren wij volgend jaar dit clubkampioenschap en dan willen wij 
ook vogels hebben van onze zusterverenigingen. 

woensdag 4 december van 15:00 tot 20:30 uur  
donderdag 5 december  
vrijdag 6 december van 20:00 uur tot 22:30 uur  
zaterdag 7 december van 10:00 tot 16:00 uur  
zaterdag 7 december 16:00 uur  
zaterdag 7 december vanf 17:00 uur  
 

zaterdag 23 november om 12:00 uur  

Adres:  
V.v.Ons Genoegen           
Uilenvliet 37A           
3333 BS Zwijndrech 
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Ringen uitlevering 
 
Ieder jaar wordt onze ringencommissaris  voor de uitleveringsdatum van 
de ringen gebeld met de vraag zijn mijn ringen al binnen. 
Dan moet hij altijd nee verkopen. De ringen worden door de bond NIET 
eerder verstuurt dan dat er in het schema staat. 
 

Dus de ringen komen binnen voor: 
De 1e. ronden na 1 oktober 2019 
De 2e. ronden na 12 december 2019 
De 3e. ronden na 1 april 2020 
De 4e. ronden na 15 mei 2020 
 
Bellen heeft dus totaal geen zin, en mocht de ringencommissaris ze toch 
eerder binnen hebben dan geven wij u een seintje. 
 
 

28 november a.s. Ledenbijeenkomst 
 

U komt toch ook! 
 

Wij rekenen op u! 

 

BELANGRIJKE DATA 2019 

  
 

- Donderdag 28 november 2019 
  Ledenbijeenkomst 
 
- Donderdag 30 januari 2020 
   Jaarvergadering 
 
- Vrijdag 6 december t/m zaterdag 7 december 2019 
         Rivierencup Rayon 5 Zuid-Holland 
    v.v. Ons Genoegen, Uilenvliet 37a Zwijndrecht 
 

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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Grote Verloting 2019 
v.v. De Nachtegaal Heerjansdam 

 
Datum trekking: 26 oktober 2019, 15:30 uur 
Waar: LR&PC de Develruiters, Molenwei 3, Heerjansdam 
 
1e. prijs:  Airfryer        738 
 

2e. prijs:  Steelstofzuiger      2372 
     

3e. prijs:  Magnetron       2110 

 

4e. prijs:  Multifuncionele Steengrill   1964 
  

5e. Prijs:  Wake up Light      882  
 

Eventueel gewonnen prijs kunt u afhalen op de  
ledenbijeenkomst van 28 november 2019 

Wel eerst even bellen met Lex Kaptein, 06-12616179 

VRIENDELIJK VERZOEK 
Het jaar is bijna om en het nieuwe jaar staat al weer voor de deur. 
LET OP! I.v.m. dat de N.B.v.V. per januari 2020 de contributie met € 2,00 
per jaar gaat verhogen zijn wij genoodzaakt onze contributie ook met  
€ 2,00 te  verhogen. Deze verhoging heeft de voorzitter in voorgaande le-
denbijeenkomsten al kenbaar gemaakt en dit werd door alle aanwezige le-
den goedgekeurd.  
Wilt u zo vriendelijk zijn om uw contributie voor 2020 over te maken naar 
onze penningmeester. Alvast hartelijk dank 
  

REKENINGNUMMER 
Iban: NL11 INGB 0002252550 
Penningmeester v.v. "De Nachtegaal", Poortugaal 
  

Senioren  € 34.00 p/j 
Jeugd  € 17.00 p/j 
Gastleden € 20.00 p/j 
  

 WIJ REKENEN OP UW MEDEWERKING. 
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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. website. 
 

Het telefoonnr. of E-mailadres van onze ringencommissaris, 
Martin Versteeg is: 06-28444153 of martin.versteeg@t-mobilethuis.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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BESTUURSVERKIEZING 
  
Op donderdag 30 januari 2020 zal er een algemene jaarvergadering ge-
houden worden. Net als ieder jaar zijn er bestuursleden aftredend, en dit 
jaar is dit: 
 

Penningmeester:     Teun v/d Waal   Herkiesbaar 
 

Leden die zich kandidaat willen stellen voor een bestuursfunctie kunnen 
zich schriftelijk opgeven t/m 13 januari 2020 bij onze secretaris.  

 
UITNODIGING 

  

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de ledenvergadering, die 
gehouden zal worden op donderdag 28 november 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. Nabespreking Regionale TT 2019 
7. Pauze 
8. Presentatie Regionale TT 2019 door Nelly v/d Waal 
9. Wat er verder ter tafel komt 
10. Sluiting 
 

WAAR: KANTINE LR & PC DEVELRUITERS 
MOLENWEI 3  HEERJANSDAM 
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